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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουλίου 1985

σχετικά με μια διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ
(IV/29.420 - GRUΝDΙG-ΕΟΚ - Αποκλειστική διανομή)
(Μόνο το γερμανικό κείμενο είναι αυθεντικό)

(85 /4Q4/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ . 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου
1962 πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της
συνθήκης ( ! ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τα άρθρα 6 και 8 ,
την κοινοποίηση από την GRUΝDΙG ΑG στις 29 Μαρτίου
1977 της σύμβασης διανομής ΕΟΚ της GRUΝDΙG για το
χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

τη δημοσίευση του ουσιώδους περιεχόμενου της κοινοποίη
σης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού
αριθ . 17 (2),
μετά από διαβούλευση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιμώντας ότι:

Η GRUΝDΙG πωλεί συσκευές τηλεόρασης, βίντεο και
στερεοφωνικά συγκροτήματα καθώς και τα εξαρτήματά
τους, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω
ειδικών εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, στα άλλα
δε κράτη μέλη μέσω εμπόρων αποκλειστικής προμήθειας,
από τους οποίους ορισμένοι αποτελούν θυγατρικές εταιρείες
της GRUΝDΙG, οι οποίοι με τη σειρά τους προμηθεύουν
ειδικούς έμπορους χονδρικής ή λιανικής πώλησης. Συνολι
κά , 28.000 έμποροι ανήκουν στο δίκτυο διανομής της
GRUΝDΙG στην Κοινότητα . Η GRUΝDΙG δεν επιβάλλει
συστάσεις τιμών για την πώληση των προϊόντων της.
Η GRUΝDΙG , με κύκλο εργασιών 2,8 δισεκαττομυρίων DΜ
κατά το οικονομικό έτος 1983/84, ανήκει στους σημαντικό
τερους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγί
ας στην Ευρώπη . Τα μερίδια της στην αγορά όσον αφορά τα
κυριότερα προϊόνια της δηλαδή έγχρωμες τηλεοράσεις και
βίντεο, ανέρχονται στην κοινή αγορά σε 10,6 % και 6,0 %
αντίστοιχα . Σε ορισμένα κράτη μέλη , η GRUΝDΙG κατέχει
υψηλότερα μερίδια αγοράς . Στις έγχρωμες τηλεοράσεις, τα
με δίδια τυς ανέρχουται σε 19,5 % στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας , σε 12,4 % στην Ιταλία και σε
9,6 % στη Γαλλία . Στον τομέα των βίντεο , τα ποσοστά αυτά
ανέρχονται στα ίδια κράτη μέλη σε 16,5 % , 5,5 % και 3,3 %
αυτίστοιχα .

I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Α. Διάρθρωση της διανομής και θἐση της στην αγορἀ
GRUΝDΙG

Η επιχείρηση GRUΝDΙG ΑG (εφεξής «GRUΝDΙG»), με έδρα

στο FÜRΤΗ , Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
κοινοποίησε στις 29 Μαρτίου 1977 στην Επιτροπή μια σύμ
βαση αποκλειστικής διανομής για την πώληση στην κοινή
αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας που κατα
σκευάζει, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Απριλίου 1977 .
0) ΕΕ αριθ. 13 της 21 . 2. 1962, σ . 204/62 .
(2) ΕΕ αριθ . C 276 της 16 . 10. 1984 , σ . 2.

Η διαχείριση της GRUΝDΙG ανήκει από την 1η Απριλίου 1984
στην επιχείρηση ΡΗΙLΙΡS-GLΟΕΙLΑΜΡΕΝFΑΒRΙΕΚΕΝ
(εφεξής «ΡΗΙLΙΡS»), EINDHOVEN, Ολλανδία , η οποία ήδη
από το 1979 κατείχε μερίδιο 24,5 % στην GRUΝDΙG .

Β . Το σύστημα διανομής της GRUΝDΙG

Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής που συνάφθηκε από την
GRUΝDΙG και άρχισε να ισχύει την 1η Απριλίου 1977, η
οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Μαρτίου 1977,
ανταποκρινόταν, από άποψη περιεχομένου, στις αρχές τις
οποίες καθόρισε η Επιτροπή στην απόφασή της 76/ 159/EOK,
όσον αφορά τα συστήματα διανομής της επιχείρησης
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SΑΒΑ (1). Στο πλαίσιο της εν μέρει μεταβολής της διοικητι
κής πρακτικής της Επιτροπής έναντι των επιλεκτικών
συστημάτων διανομής στον τομέα των ηλεκτρονικών συ
σκευών ψυχαγωγίας, όπως περιγράφεται στη δεύτερη από
φαση της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα διανομής της
επιχείρησης SΑΒΑ απόφαση 83/672/EOK, που καλείται
εφεξής «SΑΒΑ II» (2), προσάρμοσε και η GRUΝDΙG τις συμ

βάσεις της αποκλειστικής διανομής στις νέες απαιτήσεις .
Η πώληση των προϊόντων GRUΝDΙG στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ρυθμίζεται σήμερα από :
— την GRUΝDΙG-ΕΟΚ-σύμβαση αποκλειστικής διανομής
για το χονδρικό εμπόριο, και
— την GRUΝDΙG-ΕΟΚ-σύμβαση αποκλειστικής διανομής
για το λιανικό εμπόριο .
Οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν τα εξής :
1 . α) Σύμφωνα με την «GRUΝDΙG-ΕΟΚ-σύμβαση απο
κλειστικής διανομής για το χονδρικό εμπόριο», η
GRUΝDΙG αναγνωρίζει ως ειδικούς χονδρέμπορους
της GRUΝDΙG όλους τους χονδρέμπορους, οι οποίοι,
μεταξύ άλλων:

— ασκούν χονδρικό εμπόριο, που αφορά ειδικά την
πώληση ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας ή
διατηρούν ένα ειδικό τμήμα μόνο για την πώληση
των ειδών αυτών, το οποίο είναι ανάλογο προς την
επιχείρηση ενός ειδικευμένου χονδρέμπορου , και
οι οποίοι

— απασχολούν τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό
και διατηρούν ειδικευμένη εξωτερική υπηρεσία για
την παροχή συμβουλών στους πελάτες, και οι
οποίοι

— πληρούν τις οργανωτικές και περιουσιακές προϋ
ποθέσεις για την εκτέλεση στα δυνατά πλαίσια του
συνολικού προγράμματος της GRUΝDΙG και, την
αποθήκευση και για την εξασφάλιση της εμπρό
θεσμης προμήθειας των αγοραστών τους, και οι
οποίοι

— έχουν υπογράψει τη σύμβαση αποκλειστικής
πώλησης της GRUΝDΙG .
Στην περίπτωση που η GRUΝDΙG δεν αποφασίσει
εντός τεσσάρων εβδομάδων σχετικά με μια αίτηση
αναγνώρισης , ο συγκεκριμένος έμπορος αναγνωρίζε
ται ως ειδικός χονδρέμπορος της GRUΝDΙG . Η
GRUΝDΙG είναι υποχρεωμένη να υπογράψει με το
συγκεκριμένο έμπορο μια σύμβαση αποκλειστικής
διανομής και να τον συμπεριλάβει στον κατάλογο των
ειδικών εμπόρων της GRUΝDΙG*
β) οι ειδικοί χονδρέμποροι της GRUΝDΙG , μεταξύ άλ
λων , είναι υποχρεωμένοι :
— να προμηθεύουν εντός της κοινής αγοράς μόνο
εκείνους τους μεταπωλητές οι οποίοι είναι ανα
γνωρισμένοι ως έμποροι της GRUΝDΙG και να
επιβεβαιώνουν πριν από κάθε προμήθεια το αν οι
μεταπωλητές έχουν άδεια για την πώληση των
προϊόντων GRUΝDΙG, υποβάλλοντας ερώτηση
στο διαχειριστή που έχει ορίσει η GRUΝDΙG,

— να πωλούν προϊόντα GRUΝDΙG μόνο σε τελικούς
καταναλωτές που διαθέτουν βιοτεχνική επιχείρη
0 ) ΕΕ αριθ . L 28 , της 3 . 2 . 1976, σ . 19 .
ί2) ΕΕ αριθ . L 376 της 31 . 12 . 1983 , σ . 41 .

30. 8 . 85

ση και προμηθεύονται τα προϊόντα για επαγγελμα
τικούς σκοπούς και να θεμελιώνουν τη χρήση
αυτή , κατά τρόπο που μπορεί να επαληθευτεί, με
την υπογραφή ενός πρόσθετου εγγράφου,
— με σκοπό τον ανελλιπή αριθμητικό έλεγχο, να
τηρούν λογιστικά βιβλία σχετικά με την πώληση
κάθε προϊόντος GRUΝDΙG και να διατηρούν τα
στοιχεία αυτά τουλάχιστον για τρία έτη ,
— να υποστηρίζουν την GRUΝDΙG κατά την τήρηση
της συμβάσεως αποκλειστικής διανομής και κατά
τη δίωξη παραβάσεων κατά του ' συστήματος
αποκλειστικής διανομής.
γ) οι ειδικοί χονδρέμποροι GRUΝDΙG έχουν το
δικαίωμα να διορίζουν ως ειδικούς λιανοπωλητές της
GRUΝDΙG εκείνους τους ειδικούς εμπόρους που
πληρούν τα στοιχεία ειδίκευσης της GRUΝ
DΙG-ΕΟΚ-Σύμβασης αποκλειστικής πώλησης*
δ) οι ειδικοί χονδρέμποροι GRUΝDΙG έχουν το δικαίω
μα να προμηθεύουν στην κοινή αγορά όλους τους
αναγνωρισμένους εμπόρους της GRUΝDΙG και να
προμηθεύονται από αυτούς, καθώς επίσης και να
διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές μεταπώλησης·
ε) Η GRUΝDΙG αναλαμβάνει την υποχρέωση , μεταξύ
άλλων, να εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της σύμ
βασης αποκλειστικής πώλησης GRUΝDΙG-ΕΟΚ και
να αναθέτει την τήρηση του συνολικού καταλόγου
όλων των αναγνωρισμένων εμπόρων της GRUΝDΙG ,
στην εκάστοτε νέα του μορφή , σ'ένα διαχειριστή , ο
οποίος έχει το καθήκον να απαντά στα ερωτήματα
σχετικά με τη συμμετοχή μεταπωλητών στο σύστημα
διανομής της GRUΝDΙG *
στ) στην περίπτωση κατά την οποία ένας ειδικός χον
δρέμπορος GRUΝDΙG δεν πληροί, ή δεν πληροί
πλέον, τα κριτήρια αναγνώρισης, η GRUΝDΙG έχει το
δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία χωρίς να τηρήσει
προθεσμία, αλλά αιτιολογώντας εγγράφως την από
φασή της αυτή . Στην περίπτωση που ο ειδικός χον
δρέμπορος παραβαίνει τις διατάξεις της σύμβασης
αποκλειστικής πώλησης κατά τρόπο που να θέτει σε
κίνδυνο το σύστημα διανομής GRUΝDΙG-ΕΟΚ, η
GRUΝDΙG έχει δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή
' των προμηθειών από τον χονδρέμπορο για ορισμένη
προθεσμία ή , σε περίπτωση κατ' επανάληψη παράβα
σης των διατάξεων της σύμβασης, χωρίς να ορίσει
προθεσμία και ταυτόχρονα να προβεί σε καταγγελία
χωρίς να τηρήσει προθεσμία . Σε περίπτωση παράβα
σης των εθνικών κανόνων ανταγωνισμού, η
GRUΝDΙG έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις
μόνο όταν η παράβαση δεν αμφισβητείται ή έχει
διαπιστωθεί δικαστικά . Η GRUΝDΙG έχει το δικαίω
μα τακτικής καταγγελίας μόνο όταν παραιτηθεί από
το σύστημα διανομής GRUΝDΙG-ΕΟΚ .
2. α) Σύμφωνα με την GRUΝDΙG-ΕΟΚ-σύμβαση απο
κλειστικής πώλησης για το λιανικό εμπόριο, ένας
έμπορος λιανικής πώλησης οφείλει να πληρεί, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια, για'να μπορεί
να ονομασθεί ειδικός έμπορος λιανικού εμπορίου της
GRUΝDΙG . Οφείλει:
— να διατηρεί ειδικό κατάστημα λιανικού εμπορίου
να είναι εξειδικευμένο στην πώληση ηλεκτρονι
κών συσκευών ψυχαγωγίας, ή
— να διαθέτει ειδικό τμήμα εξειδικευμένο στην
πώληση ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας, το
οποίο να μπορεί να συγκριθεί με την επιχείρηση
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ενὀς ειδικού καταστήματος ηλεκτρονικών συ
σκευών ψυχαγωγίας,
— να παρουσιάζει και να εκθέτει κατ' αντιπροσωπευ
τικό τρόπο προϊόντα της GRUΝDΙG σε χώρους
που ανταποκρίνονται στο κύρος των προϊόντων
GRUΝDΙG . Τα ειδικά αυτά τμήματα πρέπει να
βρίσκονται χωριστά από τα υπόλοιπα τμήματα,
— να απασχολεί τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό
πωλήσεων για την παροχή συμβουλών στους πελά
τες ,

— να παρουσιάζει όσο το δυνατό πληρέστερα το
πρόγραμμα πώλησης της GRUΝDΙG , ανάλογα με
το μέγεθος του ειδικού καταστήματος ή του ειδι
κού τμήματος,
— να διατηρεί αποθήκη με προϊόντα GRUΝDΙG , η
οποία να δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του
εκάστοτε
προγράμματος
πώλησης
της
GRUΝDΙG , ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρη
σης, τη σημασία της σε τοπικό επίπεδο και τις
δυνατότητες της πώλησης, και να ικανοποιεί
χωρίς καθυστέρηση τις παραγγελίες πελατών για
προϊόντα GRUΝDΙG που δεν διαθέτει στην αποθή
κη ,

— να εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή εξυπηρέτη
ση των πελατών, είτε στο συνεργείο του είτε σε
κάποιο συνεργείο με το οποίο συνδέεται βάσει
μόνιμης συμβατικής σχέσης,
— να έχει υπογράψει την GRUΝDΙG-ΕΟΚ-σύμβαση
αποκλειστικής πώλησης για το λιανικό εμπόριο·

απαγορεύεται στον έμπορο λιανικής πώλησης να
δημιουργεί αμφιβολίες, με διαφήμιση και πολιτική
πωλήσεων, ως προς την αποκλειστική -του ιδιότητα
ως εμπόρου λιανικής πώλησης . Απαγορεύεται, εξάλ
λου στον έμπορο λιανικής πώλησης, σε συνάρτηση με
τη διανομή των προϊόντων GRUΝDΙG , να παρακινεί
κατά παρα'πλανητικό τρόπο με ανακοινώσεις και
διαφημιστικές αγγελίες σε πωλήσεις με τιμές παρα
λαβής, ή «τιμές αυτοεξυπηρέτησης», ή να πωλεί τα
προϊόντα GRUΝDΙG με « αποστολές ταχυδρομι
κώς»·

β) η GRUΝDΙG οφείλει να αναγνωρίσει ως ειδικούς
εμπόρους λιανικής πώλησης της GRUΝDΙG όλους
εκείνους οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋπο
θέσεις. Οι ειδικοί χονδρέμποροι GRUΝDΙG είναι
επίσης εξουσιοδοτημένοι να ορίζουν τους ειδικούς
εμπόρους λιανικής πώλησης που θα ασχοληθούν με
την διανομή των προϊόντων GRUΝDΙG . Στην περί
πτωση που υποβάλλεται στην GRUΝDΙG αίτηση για
αναγνώριση , ο συγκεκριμένος έμπορος θεωρείται ως
ειδικός έμπορος λιανικής πώλησης της GRUΝDΙG,
εφόσον δεν ληφθεί απόφαση για την αίτηση αυτή εντός
τεσσάρων εβδομάδων. Η GRUΝDΙG έχει, σ' αυτή την
περίπτωση , την υποχρέωση να υπογράψει αμέσως τη
σύμβαση αποκλειστικής πώλησης με τον έμπορο
λιανικής πώλησης και να τον συμπεριλάβει στον
κατάλογο των εμπόρων λιανικής πώλησης της
GRUΝDΙG .

Ενόψει του γεγονότος ότι η αποκλειστική πώληση
ισχύει για το σύνολο της κοινής αγοράς, η GRUΝDΙG
επιφύλαξε το δικαίωμα να παραβλέπει ορισμένες
προδιαγραφές ανάλογα με τις συνθήκες που επικρα
τούν στις χώρες πωλήσεως . Αυτό όμως δεν ισχύει,
όσον αφορά τις αξιώσεις να διαθέτει ο έμπορος την
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ιδιότητα να εκμεταλλεύεται κατάστημα ειδικού εμπο
ρίου, να διαθέτει αντιπροσωπευτική έκθεση των προϊ
όντων GRUΝDΙG, να απασχολεί ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό πώλησης και να παρέχει εγγύηση και
υπηρεσίες στους πελάτες μετά την πώληση·
γ) οι ειδικοί έμποροι λιανικής πώλησης της GRUΝDΙG
υποχρεούνται, μεταξύ άλλων:
— να προμηθεύουν με προϊόντα GRUΝDΙG εντός της
κοινής αγοράς μόνο εκείνους τους μεταπωλητές οι
οποίοι είναι αναγνωρισμένοι ως ειδικοί έμποροι
της GRUΝDΙG και, πριν από κάθε προμήθεια, να
επιβεβαιώνουν ενδεχόμενα το γεγονός αυτό υπο
βάλλοντας ερώτηση στο διαχειριστή ,
— να τηρούν λογιστικά βιβλία σχετικά με την πώλη
ση κάθε προϊόντος GRUΝDΙG, για να είναι δυνα
τός ο αριθμητικός έλεγχος, να διατηρούν τα
στοιχεία αυτά τουλάχιστον για τρία έτη και να
ενημερώνουν την GRUΝDΙG στην περίπτωση που
φαίνεται αναγκαίος ο έλεγχος του τρόπου πωλή
σεως για τεχνικούς λόγους ή λόγω βάσιμης υποψί
ας για παράβαση της σύμβασης αποκλειστικής
πώλησης ΕΟΚ.
Η σύμβαση αποκλειστικής πώλησης GRUΝDΙG-ΕΟΚ
αναφέρει ρητά το δικαίωμα των ειδικών εμπόρων
λιανικού εμπορίου της GRUΝDΙG να προμηθεύουν
στην κοινή αγορά όλους τους αναγνωρισμένους εμπό
ρους της GRUΝDΙG και να προμηθεύονται από αυ
τούς, καθώς επίσης και να διαμορφώνουν ελεύθερα
τις τιμές μεταπώλησης·
δ) όσον αφορά την υποχρέωση της GRUΝDΙG να εξα
σφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος διανο
μής και να διορίσει ένα διαχειριστή , καθώς και όσον
αφορά τις προϋποθέσεις της τακτικής και έκτακτης
καταγγελίας, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις οι σχετι
κές με τους ειδικούς χονδρέμπορους (βλέπε I Β 1 ε)
και στ)).

Γ. Η διάδοση επιλεκτικών συστημάτων διανομής για τις
ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας
Τα επιλεκτικά συστήματα διανομής, όσον αφορά τις ηλε
κτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας, έχουν διαδοθεί κατά δια
φορετικό τρόπο στα επί μέρους κράτη μέλη της Κοινότητας .
Ιδιαίτερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
αποτελούν ένα παραδοσιακό, συχνά χρησιμοποιούμενο,
μέσο διανομής. Στα άλλα κράτη μέλη η διάδοσή τους είναι
σαφώς πιο περιορισμένη . Σε όλα τα κράτη μέλη όμως,
υπάρχουν πολυάριθμοι κατασκευαστές, οι οποίοι πωλούν τα
προϊόντα τους χωρίς ρήτρες διανομής.
Με του τρόπο αυτό πραγματοποιείται το σημαντικότερο
τμήμα του κύκλου εργασιών με τις πωλήσεις του συγκεκρι
μένου προϊόντος. Ακόμα όμως και τα συστήματα διανομής
εκείνων των κατασκευαστών, οι οποίοι εξαρτούν την αποδο
χή στο δίκτυο διανομής τους από την πλήρωση ορισμένων
κριτηρίων, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
Τα περισσότερα , από τα συστήματα διανομής που κοινοποι
ούνται στην Επιτροπή έχουν αποκλειστικά εθνικό χαρακτή
ρα και δεν καλύπτουν στο σύνολο της Κοινότητας . Ορισμέ
νες συμβάσεις διανομής περιέχουν μόνο μια απλή ρήτρα
ειδικού εμπορίου, η οποία δεν εμπίπτει στο άρθρο 85 παρά
γραφος 1 . Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι
από τους κατασκευαστές που επιβάλλουν ρήτρα διανομής
δεν προσφέρουν εκτεταμένη ποικιλία σε ηλεκτρονικές
συσκευές ψυχαγωγίας, αλλά περιορίζονται μόνο σε μεμονω
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μένες τμηματικές αγορές . Συνολικά , ο αριθμός των επιλε

κτικών συστημάτων διανομής που έχουν ανακοινωθεί στην
Επιτροπή από την έκδοση της απόφασης στην υπόθεση 26/76
(«ΜΕΤRΟ») ('), που εξέδωσε το Δικαστήριο στις
25 Οκτωβρίου 1977 , δεν έχει αυξηθεί.

Δ . Παρατηρήσεις τρίτων

Μετά τη δημοσίευση του ουσιώδους περιεχομένου των συμ
βάσεων που κοινοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή
τέσσερις γνώμες εκ μέρους τρίτων ενδιαφερομένων. Στις
γνώμες αυτές υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα ότι το σύστημα δια
νομής της GRUΝDΙG καταλήγει, όπως και τα παρόμοια
συστήματα διανομής άλλων κατασκευαστών, στον πραγμα
τικό αποκλεισμό του μη ειδικού εμπόρου και στον περιορι
σμό του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων GRUΝDΙG ,
ιδίως στον τομέα των τιμών και, πέραν τούτου, στην ακαμψία
της διάρθρωσης των τιμών στο εμπόριο . Εκφράσθηκαν
αμφιβολίες σχετικά με το γεγονός ότι οι αναγνωρισμένοι

ειδικοί έμποροι παρέχουν πράγματι τις υπηρεσίες παροχής
συμβουλών και εξυπηρέτησης μετά την πώληση που απαιτού
νται από τη ρήτρα διανομής . Ανεξάρτητα από αυτό , δεδομέ
νου ότι στο εν τω μεταξύ έχουν περιορισθεί σημαντικά οι περι
πτώσεις επιδιόρθωσης των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχα
γωγίας, η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μετά την πώληση
δεν αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο για την ορθή διανο
μή . Σε μια από τις γνώμες που εκφράσθηκαν, το κριτήριο που
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των εμπόρων λιανικής
πώλησης βάσει του οποίου απαιτείται η διευθέτηση χώρων
πώλησης και η αντιπροσωπευτική έκθεση των προϊόντων
GRUΝDΙG, χαρακτηρίσθηκε σαν ιδιαίτερα ασαφές .
II . ΝΟΜΙΚΗ ΕΚTIΜΗΣΗ

Α. Άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ
1 . Οι συμβάσεις με χονδρέμπορους και εμπόρους λιανικής
πώλησης, που αποτελούν το σύστημα διανομής της
GRUΝDΙG και ρυθμίζουν την πώληση των προϊόντων
GRUΝDΙG μέσα στην κοινή αγορά, συνιστούν ουσιαστι
κά απλές ποιότητες δεσμεύσεις οι οποίες, σαν τέτοιες, δεν
εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1 . Περιλαμβάνουν
μόνο μερικές ρήτρες, που έχουν ως αντικείμενο ή ως
αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού μέσα στην
κοινή αγορά και δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο
μεταξύ κράτων μελών, και ως εκ τούτου μπορούν να
τύχουν απαλλαγής βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 3 .
2. Στο μέτρο που οι συμβάσεις αποκλειστικής διανομής
GRUΝDΙG-ΕΟΚ προβλέπουν μόνον επαγγελματικά κρι
τήρια για την αποδοχή στο δίκτυο διανομής, τα οποία δεν
συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση , ρυθμίζουν τη δια
δικασία αναγνώρισης και περιλαμβάνουν μη αυτοτελείς
υποχρεώσεις ελέγχου, εξακολουθούν να μην επίπτουν στο
πεδίο απαγόρευσης του άρθρου 85 παράγραφος 1 . Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για τις ακόλουθες διατάξεις της σύμβα
σης :

α) Οι αξιώσεις για την επαγγελματική ειδίκευση των
εμπόρων GRUΝDΙG , τις ειδικές γνώσεις του προσω
πικού πώλησης της GRUΝDΙG , την παροχή υπηρε
σιών στους πελάτες μετά την πώληση και τη διευθέ
τηση κατάλληλων χώρων πώλησης δεν υπερβαίνουν
το μέτρο που είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθούν
οι ποιοτικές αξιώσεις ενός επιλεκτικού συστήματος
διανομής για τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα της
Γ 1 ) Συλλογή ΔΕΚ 1977 , σ . 1875 επ .
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βιομηχανίας ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας. Ο
υψηλός βαθμός καινοτομίας που χαρακτηρίζει αυτόν

το βιομηχανικό κλάδο δεν οδηγεί μόνο στη συνεχή
ανάπτυξη τελείως νέων προϊόντων αλλά επίσης στη
σταθερή διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης των
παραδοσιακών συσκευών . Διαφαίνεται εξάλλου μια
αυξανόμενη προσέγγιση μεταξύ του τομέα των ηλε
κτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας και του τομέα
παροχής και επεξεργασίας στοιχείων, με αποτέλε
σμα , για παράδειγμα , να χρησιμοποιούνται οι τηλεο
ράσεις, πέραν της μέχρι τώρα παραδοσιακής χρήσης
τους, σαν οικιακά τερματικά για τη σύνδεση πολυα
ρίθμων περιφερειακών συσκευών. Οι ειδικές αξιώ
σεις, όσον αφορά την ικανότητα των εμπόρων να
παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες μετά την πώλη
ση , εξακολουθούν λοιπόν να είναι απαραίτητες. Η
περιορισμένη ανάγκη επιδιόρθωσης των ηλεκτρονι
κών συσκευών ψυχαγωγίας δεν φαίνεται να επηρεάζει
σε τίποτα την αναγκαιότητα αυτή . Πέρα από το
γεγονός ότι οι υπηρεσίες εγγύησης και επιδιόρθωσης
αποτελούν μόνο ένα μερικό τομέα της εκτεταμένης
προσφοράς υπηρεσιών του ειδικού εμπόρου, πρέπει
να ληφθεί πρόνοια και για τη σωστή διόρθωση ελατ
τωμάτων - ακόμα και αν αυτό συμβαίνει σπάνια·

β) πρέπει επίσης να θεωρηθεί απαραίτητη η υποχρέωση
του εμπόρου να παρουσιάζει τα προϊόντα GRUΝDΙG
σε κατάλληλους χώρους πώλησης και να τα εκθέτει
με αντιπροσωπευτικό τρόπο . Η GRUΝDΙG έχει έν
νομο συμφέρον να εξασφαλίζει ότι τα υψηλής αξίας
προϊόντα της παρουσιάζονται στον τελικό καταναλω
τή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους . Η περι
γραφή αυτής υποχρέωσης πρέπει κατ' ανάγκη να έχει
γενικό χαρακτήρα, που να αφήνει ορισμένα περιθώρια
εκτίμησης . Ο κίνδυνος καταχρηστικής εφαρμογής
αυτού του κριτηρίου από τη GRUΝDΙG είναι, ως εκ
τούτου , περιορισμένος, επειδή , αφ' ενός οι ειδικοί
χονδρέμποροι είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι να
αναγνώρισαν τους έμπορους λιανικής πώλησης αυτόν
τον τρόπο να ελέγχουν το συγκεκριμένο κριτήριο
αναγνώρισης και αφ' ετέρου, οι συγκεκριμένοι έμπο
ροι λιανικής πώλησης έχουν τη δυνατότητα να ελέγ
ξουν δικαστικά τη άρνηση της GRUΝDΙG να παρέχει
την αναγνώριση της*
γ) η απαγόρευση να γίνεται διαφήμιση για προϊόντα
GRUΝDΙG με «τιμές παραλαβής» ή «τιμές αυτοεξυ
πηρέτησης» διακαιολογείται από το γεγονός ότι,
σύμφωνα με τη σύμβαση διανομής της GRUΝDΙG ,
όλοι οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν
ορισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτη
σης των πελατών μετά την πώληση . Αυτό έχει σαν
συνέπεια ότι δεν επιτρέπεται στους εμπόρους να
ασκούν επιχειρηματική πολιτική που να μην περιλα
μβάνει, καταρχήν τις υπηρεσίες αυτές. Όταν όμως
ένας έμπορος διαφημίζει ή προσφέρει προϊόντα
GRUΝDΙG σε «τιμές παραλαβής», τότε παρέχει από
την πλευρά του στους τελικούς καταναλωτές την
έντύπωση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι προαναφε
ρόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση . Ο συμβατικός
αποκλεισμός μιας τέτοιας επιχειρηματικής πολιτικής
καλύπτεται, ως εκ τούτου, μέσω των ποιοτικών
κριτηρίων αναγνώρισης. Από την άλλη πλευρά , δεν
υφίσταται ο κίνδυνος γενικής απόκλισης από την
επιχειρηματική πολιτική που προβλέπει την παροχή
των συγκεκριμένων υπηρεσιών μετά την πώληση ,
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ὀταν ο έμπορος δεν παρέχει ορισμένες υπηρεσίες μετά
την πώληση κατά ρητή βούληση του πελάτη . Σε μια
τέτοια περίπτωση , ο έμπορος δεν εμποδίζεται από τη
σύμβαση διανομής της GRUΝDΙG να παρέχει στον
πελάτη ορισμένη έκπτωση για τις δαπάνες τις οποίες
απέφυγε με τον τρόπο αυτό .

Η απαγόρευση πώλησης των προϊόντων GRUΝDΙG
με «αποστολές ταχυδρομικώς» καλύπτεται επίσης
από την υποχρέωση παροχής κατατοπιστικών πληρο

ββ) οι εγκεκριμένοι χονδρέμποροι είναι επιπλέον
εξουσιοδοτη μένοι να ορίζουν τους κατάλληλους
εμπόρους λιανικής ως ειδικούς εμπόρους λιανι
κής πώλησης GRUΝDΙG ,

γγ) προβλέπεται τακτική καταγγελία μόνο για το
σύνολο του συστήματος αποκλειστικής διανο
μής,

δδ) καταγγελία για σημαντικό λόγο ή/και διακοπή
των προμηθειών είναι δυνατόν να λάβουν χώρα
μόνο στην περίπτωση παράβασης των κανόνων
του ανταγωνισμού, όταν η σχετική κατηγορία
δεν αμφισβητείται από την έμπορο ή επιβεβαιώ

φοριών στον πελάτη και παρουσίασης του προϊόντος.
Αυτό όμως δεν αποκλείει, σε μεμονωμένες περιπτώ
σεις, την αποστολή συσκευών εφόσον το επιθυμεί ο
πελάτης·

δ) με την καθιέρωση ποιοτικών αξιώσεων, η GRUΝDΙG
επιδιώκει νόμιμα να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα της
πωλούνται από μεταπωλητές που διαθέταν επαρκή
επαγγελματικά προσόντα. Ο έλεγχος των εμπόρων
πριν - και αν χρειαστεί και μετά - την αναγνώριση
πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι έμποροι ανταπο
κρίνονται πράγματι στις αξιώσεις αυτές. Δεδομένου
του μεγάλου αριθμού των εμπόρων που ανήκουν στο
δίκτυο διανομής της GRUΝDΙG , είναι πολύ πιθανόν
ότι, σε επί μέρους περιπτώσεις, ορισμένοι έμποροι δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του στο μέτρο που
απαιτείται. Η δυνατότητα αυτή όμως δεν πρέπει να
στερεί την GRUΝDΙG από το δικαίωμά της να συνε
χίζει να εφαρμόζει σύστημα διανομής στηριγμένο σε
ποιοτικές αξιώσεις·
ε)

οι υποχρεώσεις ελέγχου που ανατίθενται στον ανα
γνωρισμένο έμπορο στην περίπτωση πώλησης σε
μεταπωλητές και η υποχρέωση που ανατίθεται στους
χονδρέμπορους να υποστηρίζουν την GRUΝDΙG
κατά την τήρηση της δέσμευσης διανομής, δεν παρου
σιάζουν αυτόνομο περιοριστικό του ανταγωνισμού
χαρακτήρα . Το δικαίωμα άσκησης αριθμητικού ελέγ
χου από την GRUΝDΙG περιορίζεται ρητά σε θεμελιω
μένες περιπτώσεις παράβασης της σύμβασης από τον
συγκεκριμένο έμπορο GRUΝDΙG ή έναν τρίτο . Η
εξακρίβωση του κατά πόσο ο έμπορος που πρέπει να
εφοδιασθεί είναι (ακόμα) καταχωρημένος στον κατά
λογο των αναγνωρισμένων εμπόρων GRUΝDΙG μπο
ρεί να γίνει με την υποβολή σχετικής ερώτησης στην
GRUΝDΙG ή στο διαχειριστή που έχει η ίδια ορίσει. Ως
εκ τούτου, μπορεί να αποκλεισθεί η δυνατότητα της
αντίθετης προς τον ανταγωνισμό εφαρμογής αυτών
των ρητρών

στ) η απαγόρευση που ισχύει για τους χονδρέμπορους
όσον αφορά την προμήθεια ιδιωτών τελικών κατανα
λωτών δεν εμπίπτει στο άρθρο 85 παράγραφος 1 ,
επειδή αποσκοπεί στην εξασφάλιση του διαχωρισμού
των καθηκόντων μεταξύ χονδρικού και λιανικού
εμπορίου και στην παρεμπόδιση των στρεβλώσεων
του ανταγωνισμού (βλέπε απόφαση ΜΕΤRΟ» αιτιο
λογικό αριθ . 28)·
ζ) εξάλλου, οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία
αναγνώρισης και αποκλεισμού των εμπόρων δεν είναι
σε θέση να δημιουργήσουν αισθητούς περιορισμούς
στον ανταγωνισμό , δεδομένου ότι η GRUΝDΙG έλαβε
υπόψη της τις θεμελιώδεις αρχές που καθόρισε η
Επιτροπή στην απόφαση της SΑΒΑ II (σημείο II Α 6 β)
και γ)) και συγκεκριμένα :
αα) η GRUΝDΙG αποφασίζει σχετικά με κάθε αίτη
ση αναγνώρισης εντός τεσσάρων εβδομάδων,
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νεται δικαστικά .

3 . Οι συμβάσεις αποκλειστικής διανομής πρέπει, εντούτοις,
να λαμβάνονται υπόψη με διαφορετικό τρόπο όταν περιέ
χουν δεσμεύσεις για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και
κριτήρια αναγνώρισης που υπερβαίνουν τα όρια που
αναφέρονται ανωτέρω . Εμπίπτουν τότε στις διατάξεις
που άρθρου 85 παράγραφος 1 , ενδέχεται όμως, κατά
περίπτωση , να τυγχάνουν απαλλαγής σύμφωνα με το
άρθρο 85 παράγραφος 3 .

Από τις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής ΕΟΚ
GRUΝDΙG για το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο
προκύπτει ότι η GRUΝDΙG αναλαμβάνει τη δέσμευση να
μην προμηθεύει εμπόρους που δεν ανήκουν στο σύστημα
διανομής . Στους «εμπόρους - GRUΝDΙG» απαγορεύεται
αντίστοιχα να προμηθεύουν εμπόρους που δεν είναι
αναγνωρισμένοι από τη GRUΝDΙG ή έναν αναγνωρισμέ
νο χονδρέμπορο . Οι υποχρεώσεις αυτές συνιστούν στη
συγκεκριμένη περίπτωση περιορισμούς του ανταγωνι
σμού, επειδή η πρόσβαση στο σύστημα διανομής της
GRUΝDΙG είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνο στους
εμπόρους εκείνους, οι οποίοι πληρούν όχι μόνον ορισμέ
νες γενικές επαγγελματικές προϋποθέσεις αλλά είναι
περαιτέρω διατεθειμένοι να εφαρμόζουν ιδιαίτερα μέτρα
για την προώθηση των πωλήσεων και να παρέχουν
ιδιαίτερες υπηρεσίες πώλησης.
Οι ειδικοί έμποροι λιανικής πώλησης της GRUΝDΙG
πρέπει να εκθέτουν το πρόγραμμα πωλήσεων της
GRUΝDΙG κατά τρόπο πλήρη που να αναλογεί στο
μέγεθος του ειδικού καταστήματος ή του ειδικού τμήμα
τος και να αποθηκεύουν μια αντιπροσωπευτική επιλογή
του εκάστοτε προγράμματος πωλήσεων της GRUΝ
DΙG .

Ο ειδικοί χονδρέμποροι GRUΝDΙG πρέπει να είναι έτσι
οργανωμένοι και διαρθρωμένοι ώστε να παρουσιάζουν
και να αποθηκεύουν, στο μέτρο του δυνατού, το συνολικό
πρόγραμμα πωλήσεων της GRUΝDΙG.

Οι υποχρεώσεις αυτές υπερβαίνουν το μέτρο που απαιτεί
ται για την εξασφάλιση σωστής διανομής και συνιστούν
περιορισμούς του ανταγωνισμού, επειδή καταλήγουν σε
περιορισμούς της αυτόνομης επιχειρηματικής πολιτικής
των εγκεκριμένων εμπόρων.
4. Το σύστημα διανομής GRUΝDΙG - ΕΟΚ για το σύνολο
της κοινής αγοράς, που περιλαμβάνει τους προαναφερό
μενους περιορισμούς του ανταγωνισμού, είναι από τη
φύση του σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των
κρατών μελών. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία όσον
αφορά τη σημασία των συνεπειών που έχει το γεγονός
αυτό ενόψει των τμημάτων αγοράς που κατέχει η
GRUΝDΙG στα επί μέρους κράτη μέλη .
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Β . Αρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ
Οι συμβάσεις που συνθέτουν το σύστημα αποκλειστικής
διανομής GRUΝDΙG-ΕΟΚ πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 85 παράγραφος 3 .
1 . Οι υποχρεώσεις προώθησης των πωλήσεων που ανατίθε
νται στους χονδρέμπορους και στους έμπορους λιανικής
πώλησης συντελούν, μαζί με τα κριτήρια ειδικού εμπορίου
στη βελτίωση της διανομής των συγκεκριμένων προϊ
όντων, επειδή εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές GRUΝDΙG
διανέμονται μόνον από εμπόρους, οι οποίοι κατατοπίζουν
ανάλογα τους πελάτες και παρέχουν μετά την πώληση τις
απαραίτητες υπηρεσίες για την εγκατάσταση , λειτουργία
και συντήρηση των συσκευών και αναλαμβάνουν να
προωθούν τις πωλήσεις αυτού του κατασκευαστή . Η
GRUΝDΙG μπορεί, ως εκ τούτου, να στηρίζεται σε δίκτυο
ειδικά εκπαιδευμένων εμπόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν
ότι το πρόγραμμα πωλήσεων της παρουσιάζεται σε ικα
νοποιητική έκταση στον καταναλωτή και ότι διατηρού
νται επαρκή αποθέματα την προϊόντων της. Η κατάστα
ση αυτή επιτρέπει την ορθολογιστική και αποτελεσματική
πώληση των προϊόντων GRUΝDΙG . Κατά τον τρόπο
αυτόν προωθείται ο ανταγωνισμός μεταξύ της GRUΝDΙG
και των άλλων επιχειρήσεων, χωρίς να μειώνεται ο
ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων της GRUΝDΙG .

2 . Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν, και ιδιαίτερα η
εξασφάλιση αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών μετά
την πώληση , η εκτεταμένη προσφορά προϊόντων των
χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής πώλησης και η
βελτιωμένη ικανότητα προμήθειας αποβαίνουν άμεσα
προς όφελος των καταναλωτών.
Οι έμποροι της GRUΝDΙG είναι σε θέση , λόγω της
επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, να ενημερώνουν τους
καταναλωτές τόσο σε σχέση με την εν γένει τεχνική
εξέλιξη στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ψυχα
γωγίας και να τους εξηγούν ιδιαίτερα τη λειτουργία νέων
προϊόντων και το διευρυμένο πεδίο χρήσης των παραδο
σιακών συσκευών, όσο και σε σχέση με τις ιδιαίτερες
διαφορές των διαφόρων προϊόντων. Τα διαφημιστικά
φυλλάδια του κατασκευαστή και τα διάφορα άρθρα των
ειδικών περιοδικών μπορούν μόνον υπό όρους να αντικα
ταστήσουν τη σχέση μεταξύ πελάτη και ειδικού εμπόρου
και αυτό είναι εφικτό μόνο για ένα πολύ περιορισμένο,
τεχνικά κατατοπισμένο, τμήμα της πελατείας . Πέραν
τούτου, ο έμπορος της GRUΝDΙG παρέχει στον κατανα
λωτή μια εκτεταμένη εποπτεία τουλάχιστον όσον αφορά
το σημαντικότερο τμήμα της ποικιλίας των ειδών
GRUΝDΙG , καθώς και τη δυνατότητα να προμηθευτεί μια
συσκευή GRUΝDΙG αμέσως ή το συντομότερο δυνατόν.
Τέλος, ο καταναλωτής μπορεί να είναι σίγουρος, σε
περίπτωση αγοράς, ότι ο έμπορος θα τον κατατοπίσει με
επαγγελματικό τρόπο σχετικά με τη λειτουργία της
εκάστοτε συσκευής και ότι θα την εγκαταστήσει, εφόσον
είναι απαραίτητο , και θα τη θέσει σε λειτουργία στην
κατοικία του καθώς επίσης ότι θα του παρέχει, κατά τη
διάρκεια και μετά τη λήξη της εγγύησης, τις απαραίτητες
υπηρεσίες επιδιόρθωσης και εξυπηρέτησης μετά την
πώληση .

Τα πλεονεκτήματα αυτά αποβαίνουν προς όφελος των
καταναλωτών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αισθητά υψη
λότερο επίπεδο τιμών, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός των
τιμών στον τομέα αυτό παραμένει, ακόμα και μεταξύ
ειδικών εμπόρων, συνεχώς έντονος (βλέπε κατωτέρω
σημείο 4).
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3 . Οι υποχρεώσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό , οι
οποίες ενδεχόμενα περιλαμβάνονται στο σύστημα διανο
μής της GRUΝDΙG , είναι απαραίτητες για την επίτευξη
των προαναφερόμενων πλεονεκτημάτων. Αυτό ισχύει
τόσο για την απαγόρευση να προμηθεύονται προϊόντα
GRUΝDΙG μη αναγνωρισμένοι έμποροι, όσο και για την
υποχρέωση προώθησης των πωλήσεων. Χωρίς αυτές τις
συμβατικές ρήτρες δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν ούτε
τα ανάλογα πλεονεκτήματα κατά τη διανομή των προϊ
όντων ούτε οι ευνοϊκές συνέπειές τους για τον καταναλω
τή . Στο συγκεκριμένο σημείο , πρέπει να σημειωθεί ότι
όσον αφορά το απαραίτητο των εν λόγω υποχρεώσεων,
δεν ενδιαφέρει το αν τα συγκεκριμένα προϊόντα θα
μπορούσαν να διανεμηθούν κατά διαφορετικό τρόπο
αλλά το ότι εκτιμώμενο θετικά το σύστημα διανομής του
συγκεκριμένου κατασκευαστή , στο πλαίσιο του άρθρου
85 παράγραφος 3 απαιτεί τους εν λόγω περιορισμούς του
ανταγωνισμού . Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης
σημαντικό το γεγονός ότι η διαδικασία αναγνώρισης και
αποκλεισμού εμπόρων έχει υποστεί τροποποιήσεις από
την απόφαση SΑΒΑ II , οι οποίες καθιστούν περισσότερο
αντικειμενικές τις αποφάσεις αυτού του είδους και δεν
δίνουν τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να χρησιμο
ποιήσει τις συμβάσεις διανομής για να νοθεύσει τον
ανταγωνισμό .

4. Τέλος, οι συμβάσεις που αποτελούν τη βάση του συστή
ματος διανομής της GRUΝDΙG δεν παρέχουν στις συμμε
τέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καταργήσουν
τον ανταγωνισμό για σημαντικό τμήμα των εν λόγω
προϊόντων.

α) Οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στη σύμβαση
αποκλειστικής διανομής της GRUΝDΙG, αφορούν τη
σχέση μεταξύ της GRUΝDΙG και των πωλητών της.
Δεν έχουν αισθητή επίδραση στην ανταγωνιστική
σχέση μεταξύ GRUΝDΙG και άλλων κατασκευαστών

ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερα , οι
έμποροι δεν εμποδίζονται από τη σύμβαση διανομής
να πωλήσουν παράλληλα ή να προωθήσουν την πώλη
ση προϊόντων ανταγωνιστών κατασκευαστών
β) στο επίπεδο του εμπορίου επίσης δεν αποκλείεται ο
ανταγωνισμός από τη σύμβαση διανομής της
GRUΝDΙG .

Αυτό εξασφαλίζεται και από αυτήν τη διατύπωση της
σύμβασης διανομής:

. Η διαδικασία αναγνώρισης στην παρούσα της μορφή
εξασφαλίζει, ότι όλοι οι έμποροι που πληρούν τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται αναγνωρίζονται για τη
διανομή . Τόσο στο επίπεδο του χονδρικού όσο και
στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου μπορούν οι έμπο
ροι GRUΝDΙG να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσα
σε όλη την κοινή αγορά . Είναι ελεύθεροι να διαμορ
φώνουν τις τιμές τους και έχουν το δικαίωμα να
επωφελούνται από τις εκάστοτε ευνοϊκότερες δυνατό
τητες προμήθειας, δεδομένου ότι οι προμήθειες
μεταξύ εμπόρων μέσα στο δίκτυο .διανομής της
GRUΝDΙG είναι απεριόριστα επιτρεπτές .
Επίσης, η GRUΝDΙG δεν κατέχει, ούτε στο σύνολο
της κοινής αγοράς ούτε σε ένα σημαντικό τμήμα της,
τέτοια θέση που να της επιτρέπει να καταργήσει τον
ανταγωνισμό στο επίπεδο του εμπορίου .
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Ακόμα και στο μοναδικό τμήμα αγοράς, στο οποίο η
GRUΝDΙG κατέχει υψηλότερο μερίδιο , που είναι η
αγορά για έγχρωμες τηλεοράσεις στην Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γερμανίας (μερίδιο αγοράς :
19,5 % ), η GRUΝDΙG αντιμετωπίζει πραγματικό
ανταγωνισμό εκ μέρους των επιχειρήσεων του ομίλου
ΤΗΟΜSΟΝ-ΒRΑΝD Τ (ΤΕLΕFUΝΚΕΝ , SΑΒΑ,

ΝΟRDΜΕΝDΕ), ο οποίος κατέχει μερίδιο αγοράς
23 % , περίπου , καθώς και εκ μέρους άλλων σημαντι
κών επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί μέσω
της σύμβασης της διανομής να ασκήσει αποφασιστι
κή επίδραση στον ανταγωνισμό στο στάδιο του εμπο
ρίου . Στην εκτίμηση αυτή , κανένα στοιχείο δεν μετα
βάλλεται, όσον αφορά την κατάσταση του ανταγω
νισμού, ακόμα και αν προστεθούν τα μερίδια της
GRUΝDΙG και ΡΗΙLΙΡS σε αυτό το τμήμα της
αγοράς λόγω της συγχώνευσης των δύο επιχειρήσεων
(33,5 %). Ακόμα και μαζί, οι κατασκευαστές αυτοί
δεν είναι σε θέση να αποκλείσουν τον ανταγωνισμό
κατά τη διανομή έγχρωμων συσκευών τηλεόρασης
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό , θα προέκυπτε κίνδυνος
επιδείνωσης της διάρθρωσης του ανταγωνισμού στο
εμπόριο μόνον εφόσον η GRUΝDΙG και η ΡΗΙLΙΡS
ακολουθούσαν ενιαία ή τουλάχιστον πολύ παρόμοια
πολιτική διανομής . Αυτό όμως δεν συμβαίνει στη
συγκεκριμένη περίπτωση , επειδή η ΡΗΙLΙΡS δεν
εφαρμόζει σε κανένα κράτος μέλος συμφωνίες διανο
μής.

Τέλος δεν φαίνεται ενδεδειγμένη μια άλλη εκτίμηση
ακόμα και αν εξετασθούν παρόμοια συστήματα δια
νομής άλλων κατασκευαστών, δεδομένου ότι μόνον η
κατάσταση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας ενδείκνυται για ανάλογη εξέταση . Πέραν
του γεγονότος ότι τα συστήματα αυτά διαφέρουν
μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό (συμβάσεις διανο
μής για όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εθνικές
συμβάσεις διανομής, απλές συμβάσεις ειδικού εμπο
ρίου που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1
και συμβάσεις συνοδευόμενες με υποχρεώσεις προώ
θησης των πωλήσεων), δεν συνετέλεσαν ούτε στο
πάγωμα των τιμών ούτε σε πραγματικό αποκλεισμό
ορισμένων μορφών διανομής·
αα) παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο στην απόφα
ση του στην υπόθεση 26/76 στις 25 . 10. 1977
(«ΜΕΤRΟ»), (αιτιολογικό αριθ . 21 ) και στην
απόφαση του στην υπόθεση 107/82 «επιλεκτικό
σύστημα διανομής»), (αιτιολογικό αριθ . 42) 0)
θεωρεί ότι το κύριο βάρος στα επιλεκτικά συστή
ματα διανομής, λόγω της σημασίας που δίνεται
στην παροχή υπηρεσιών, δεν βρίσκεται στον
ανταγωνισμό των τιμών και αποδέχεται ότι η
καταστολή τους αποβαίνει προς όφελος του
ανταγωνισμού σε άλλους τομείς, η Επιτροπή
μπόρεσε να διαπιστώσει, κατά την πάροδο των
ετών, ότι σε εκείνα ακριβώς τα κράτη μέλη της
Κοινότητας στα οποία εφαρμόσθηκαν εκτεταμέ
να τέτοιου είδους συστήματα, επικρατεί γενικά
εντονότερος ανταγωνισμός τιμών στο επίπεδο
του λιανικού εμπορίου, και ακόμα ειδικότερα
μεταξύ των εμπόρων GRUΝDΙG . Αυτό ισχύει
ανάλογα για τους διάφορους τομείς προϊόντων,
ενώ συχνά παρατηρούνται, ακόμα και σε εντε
'J ) Συλλογή ΔΕΚ 1983 , σ . 3151 επ .

Αριθ. L 233/7

λώς νέα προϊόντα , αμέσως μετά την είσοδο τους
στην αγορά , σημαντικές μειώσεις τιμών για
λόγους ανταγωνισμού . Γενικά , οι τιμές των ηλε
κτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας, παρά τις τε
χνικές βελτιώσεις τους, αυξήθηκαν πολύ περιορι
σμένα σε σχέση με το γενικό κόστος ζωής. Οι
έγχρωμες τηλεοράσεις σήμερα , παρά τον καλύ
τερο εξοπλισμό τους, κοστίζουν περίπου τα μισά
απ ' ότι το 1968 ,

ββ) η Επιτροπή δεν μπόρεσε επίσης να διαπιστώσει
ότι, μέσω των επιλεκτικών συστημάτων δια
νομής στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών
ψυχαγωγίας, αποκλείονται ορισμένες μορφές
διανομής, όπως οι αγορές καταναλωτών και τα
καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης χονδρικού και
λιανικού εμπορίου, από την πώληση αυτών των
προϊόντων. Οι έμποροι των καταστημάτων
αυτοεξυπηρέτησης - όπως και κάθε άλλος
ενδιαφερόμενος έμπορος - αποκλείονται φυσιο
λογικά από τη διανομή , μέσω της σύμβασης
διανομής της GRUΝDΙG , στο μέτρο που δεν είναι
διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν τις προϋποθέ
σεις αναγνώρισης που έχουν, πριν απ ' όλα ποιο
τικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, δεν εμπί
πτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1 , εφόσον

εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Στο μέτρο όμως
που αυτές οι μορφές διανομής πληρούν τις προϋ
ποθέσεις της σύμβασης διανομής, έχουν πρόσβα
ση στα προϊόντα GRUΝDΙG. Πράγματι, στο
δίκτυο διανομής της GRUΝDΙG ανήκουν και
πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν κατά κύριο
λόγο τα προϊόντα τους σύμφωνα με την αρχή της
αυτοεξυπηρέτησης, αλλά διαθέτουν ειδικά τμή
ματα με ειδικευμένο προσωπικό όσον αφορά τις
ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας.
Ανεξάρτητα από αυτή τη δυνατότητα που υφί
σταται για όλους τους ενδιαφερόμενους έμπορο
υς, να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις
για την αποδοχή τους στο σύστημα διανομής
ενός κατασκευαστή που ρυθμίζει την πώληση του
μέσω σύμβασης διανομής, μόνο μια μειοψηφία
κατασκευαστών, και ακόμη στην Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γερμανίας όχι όλοι οι σημα
ντικοί κατασκευαστές, εφαρμόζουν σύμβαση
διανομής. Επιπλέον οι έμποροι των καταστημά
των αυτοεξυπηρέτησης, οι οποίοι προμηθεύονται
- για παράδειγμα μέσω παράλληλων εισαγω
γών - προϊόντα ενός κατασκευαστή , ο οποίος
εφαρμόζει ένα εθνικό σύστημα διανομής, δεν
είναι δυνατόν να εμποδισθούν από αυτόν να
πωλούν τα προϊόντα του στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας. Ως εκ τούτου, δεν
είναι δεδομένος ο πραγματικός αποκλεισμός των
προαναφερόμενων μορφών διανομής από την
πώληση ηλεκτρονικών συσκευών ψυχαγωγίας
ούτε στο σύνολο της Κοινότητας, ούτε σε σημαν
τικό τμήμα της .

Γ. Άρθρα 6 και 8 του κανονισμού αριθ. 17
Η GRUΝDΙG κοινοποίησε στην Επιτροπή , στις 29 Μαρτίου
1977, τις συμβάσεις διανομής ΕΟΚ για το χονδρικό και το
λιανικό εμπόριο . Οι συμβάσεις που κοινοποιήθηκαν συμφω
νούσαν σε όλα τα σημαντικά σημεία με την τότε πρακτική
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της Επιτροπής και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Κατά την
πορεία της διαδικασίας, η Επιτροπή , μετά από πολυάριθμες
έρευνες στο συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, μετέβαλε την
εκτίμησή της όσον αφορά επί μέρους διατάξεις που περιλαμ
βάνονται συστηματικά στις συμβάσεις αποκλειστικής διανο
μής και αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης και αποκλει
σμού των εμπόρων. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις ειδικού
εμπορίου και τις υποχρεώσεις προώθησης των πωλήσεων, οι
οποίες αποτελούν τον ουσιαστικό πυρήνα των συμβάσεων
διανομής, η Επιτροπή δεν μετέβαλε την εκτίμησή της.
Η Επιτροπή ενημέρωσε τη GRUΝDΙG σχετικά με τη επανε
κτίμηση ορισμένων τμημάτων των διατάξεων αναγνώρισης
και αποκλεισμού και η GRUΝDΙG προέβη στην ανάλογη
προσαρμογή των συμβάσεων. Φαίνεται, ως εκ τούτου, ενδε
δειγμένο να επιτραπεί να ισχύει η απαλλαγή κατ' εφαρμογή
του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ από τις 29
Μαρτίου 1977 , σύμφωνα προς το άρθρο 6 του κανονισμού
αριθ . 17 . Μέχρι τη στιγμή , κατά την οποία η Επιτροπή
κοινοποίησε στην GRUΝDΙG την τροποποιημένη εκδοχή της
και της παρείχε τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις συμβά
σεις της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αρχική διοικητική
πρακτική της Επιτροπής σαν βάση για να εκτιμηθεί νομικά η
σύμβαση διανομής ΕΟΚ της GRUΝDΙG . Πρέπει πράγματι να
διαπιστωθεί όχι μόνον ότι η σύμβαση διανομής-ΕΟΚ της
GRUΝDΙG, στην παλιά της μορφή , πληρούσε τις προϋποθέ
σεις απαλλαγής που είχαν τότε θεσπιστεί από την Επιτροπή
και είχαν επικυρωθεί από το Δικαστήριο, αλλά επίσης ότι οι
έρευνες που έχουν διεξαχθεί, από την Επιτροπή όσον αφορά
τη διάρθρωση του ανταγωνισμού των τιμών και την εφαρμογή
στην πράξη της σύμβασης διανομής από την GRUΝDΙG, δεν
οδήγησαν σε συμπεράσματα που να θέτουν σε αμφισβήτηση
τη δυνατότητα να τύχει απαλλαγής η σύμβαση διανομής .

Με την τροποποίηση της διοικητικής της πρακτικής όσον
αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και αποκλεισμού εμπό
ρων, η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει μελλοντικά , με
τρόπο αποτελεσματικότερο , την εκ των προτέρων άνευ
διακρίσεων εφαρμογή των συμβάσεων διανομής. Η νέα αυτή
νομική αντίληψη δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζεται αναδρο
μικά στο μέτρο που όπως συνέβη και στην περίπτωση
GRUΝDΙG είναι δυνατόν να αποτελεί αντικείμενο την επί
βλεψης η εφαρμογή της συμφωνίας διανομής . Οι τροποποιη
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Η απόφαση πρέπει να προβλέπει επίσης τους όρους που
παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάζει, αν η
GRUΝDΙG δρα με διακριτικό τρόπο κατά την αναγνώριση ή
τον αποκλεισμό ενός χονδρέμπορου ή λιανέμπορου. Η
GRUΝDΙG πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβάλει στην Επιτροπή
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
αρνήθηκε ή αφαίρεσε από έναν χονδρέμπορο ή έμπορο
λιανικής πώλησης την αναγνώριση του ως «εμπόρου
GRUΝDΙG» ή κήρυξε αποκλεισμό της προμήθειας ή αξίωσε
από αυτούς την εξέταση των εγγράφων ενός «εμπόρου
GRUΝDΙG» σχετικά με τον αριθμητικό έλεγχο. Η απόφαση
στηρίζεται στο σημείο αυτό στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του
κανονισμού αριθ. 17 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης (ΕΟΚ) για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας κηρύσσε
ται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 , ανεφάρμοστο
— στη σύμβαση διανομής-ΕΟΚ της GRUΝDΙG για το χον
δρικό εμπόριο, και
— στη σύμβαση διανομής-ΕΟΚ της GRUΝDΙG για το λιανι
κό εμπόριο .
Η παρούσα απαλλαγή ισχύει από τις 29 Μαρτίου 1977 μέχρι
τις 28 Μαρτίου 1989.

Άρθρο 2

Η επιχείρηση GRUΝDΙG ΑG αναλαμβάνει να υποβάλει στην
Επιτροπή , κάθε χρόνο, και για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985 , εκθέσεις σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες :
— αρνήθηκε ή αφαίρεσε από χονδρέμπορο ή έμπορο λιανι
κής πώλησης την έγκριση ως «εμπόρου GRUΝDΙG» ή
κήρυξε κατά του ίδιου αποκλεισμό από την προμήθεια,

— αξίωσε την εξέταση των εγγράφων ενός «εμπόρου
GRUΝDΙG» των σχετικών με τον αριθμητικό έλεγχο .

μένες αρχές αρχίζουν να ισχύουν από την προαναφερόμενη
ημερομηνία .

Άρθρο 3

Η σύμβαση διανομής της GRUΝDΙG, η οποία ανταποκρινό
ταν, από ουσιαστική άποψη , εξαρχής στην μέχρι τότε
αμετάβλητη διοικητική πρακτική της Επιτροπής, μπορεί να
τύχει απαλλαγής τόσο στην τροποποιημένη όσο και στην
αρχική της μορφή , από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην επιχείρηση

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που έχει ήδη παρέλθει απο την
κοινοποίηση , είναι σκόπιμο να ορισθεί ότι η παρούσα από
φαση , σύμφωνα προς το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονι
σμού αριθ . 17 , ισχύει μέχρι τις 28 Μαρτίου 1989 . Η Επιτροπή
είναι έτσι σε θέση , μετά από σχετικά σύντομο χρόνο, να
επανεξετάσει τις επιδράσεις του συστήματος διανομής

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 1985 .

GRUΝDΙG στον ανταγωνισμό .

GRUNDIG AG ,
ΚURGΑRΤΕΝSΤRΑSSΕ 37 ,
D-8510-FϋRTH .

Για την Επιτροπή
Peter SUΤΗΕRLΑΝD

Μέλος της Επιτροπής
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της 11ης Ιουλίου 1985

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 79/113/EOK του Συμβουλίου σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τον προσδιορισμό των
ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και των συσκευών εργοταξίου
(85/405/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 79/ 1 13/EOK του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου
1978 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν τον προσδιορισμό των ηχητικών εκπο
μπών των μηχανημάτων και των συσκευών εργοταξίου ί1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81 / 1051 /
ΕΟΚ, και ιδίως τα άρθρα 3,4 και 5 (2),
Εκτιμώντας:

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι αναγκαίο να προ
σαρμοσθούν τώρα οι προδιαγραφές των παραρτημάτων I και
II της οδηγίας 79/ 113/EOK στις πραγματικές πειραματικές
συνθήκες·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά με τον προ
σδιορισμό των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και
των συσκευών εργοταξίου,

0 ) ΕΕ αριθ. L 33 της 8 . 2. 1979, σ . 15 .
(2) ΕΕ αριθ. L 376 της 30. 12. 1981 , σ . 49.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 79/ 113/EOK, τροπο
ποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδη
γίας.
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26
Μαρτίου 1986 αναγκαίες διατάξεις, προκειμένου να προσαρ
μοσθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως
περί αυτού την Επιτροπή .
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985 .

Για την Επιτροπή
Sΐ3π1εγ CLΙΝΤΟΝ DAVIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/113/EOK

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Το κείμενο του σημείου 5.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
5.2.

Όργανο μετρήσεως
Για να πληρωθεί ο προηγούμενος όρος είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν:
α) ένα ηχόμετρο που πληροί, τουλάχιστον, τους όρους της δημοσιεύσεως CΕΙ 651 , πρώτη
έκδοση , 1979 για τον τύπο των οργάνων της κατηγορίας 1 . Το όργανο πρέπει να
χρησιμοποιείται στη θέση λειτουργίας «S».
Το εδάφιο β) παραμένει αναλλοίωτο .
Στην παρατήρηση στο σημείο 5.2 και στα σημεία 5.3 και 5.4 οι λέξεις «CΕΙ 179, 2η έκδοση 1973 »
αντικαθίστανται από τις λέξεις «CΕΙ 651 , πρώτη έκδοση 1979».

7.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

7.3.1 .

Επισήμανση ενός θορύβου με ωστικό χαρακτήρα
Οι λέξεις «δημοσίευση CΕΙ 179/A/ 1973 », εντός παρενθέσεων στο δεύτερο και τρίτο στίχο,
αντικαθίστανται από τις λέξεις:

« Δημοσίευση CΕΙ 651 , πρώτη έκδοση 1979».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 79/113/EOK

3.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3.2

Ισοδύναμη συνεχής στάθμη ακουστικής πιέσεως (LAeq(ί1,
Οι λέξεις «στο πρότυπο CΕΙ 179 , 2α έκδοση 1973» στη δεύτερη γραμμή αντικαθίστανται από τις
λέξεις: «στην δημοσίευση CΕΙ 651 , πρώτη έκδοση 1979».
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της 11ης Ιουλίου 1985

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/533/EOK του Συμβουλίου σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών
(85/406/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 84/533 /EOK του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμ
βρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη ακουστι
κής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών (*) και
ιδίως το άρθρο 7 ,
Εκτιμώντας:

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι αναγκαίο τώρα να
προσαρμοστούν οι προδιαγραφές των παραρτημάτων I και II
της οδηγίας 84/533/EOK στις πραγματικές πειραματικές
συνθήκες·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 84/533/EOK τροποποι
ούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο.2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26
Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προ
σαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν
αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985 .
ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας σχετικά με τον Προσδιο
ρισμό των Ηχητικών Εκπομπών των Μηχανημάτων και
Συσκευών Εργοταξίου,

(') ΕΕ αριθ . L 300 της 19. 11 . 1984, σ . 123 .

Για την Επιτροπή
Sΐαη1βγ CLΙΝΤΟΝ DAVIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/533/EOK

6 2.

Λειτουργία της ηχητικής πηγής κατά τη διάρκεια των μετρήσεων
Το κείμενο του τελευταίου εδαφίου του σημείου 6.2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.2.2

τελευταίο εδάφιο :

Υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας, η παροχή πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται
στο σημείο 12 του παραρτήματος I.
6.3 .

Τόπος διεξαγωγής των μετρήσεων
Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η περιοχή της δοκιμής πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια . Η περιοχή αυτή , μέχρι και συμπεριλαμβα
νομένων και της κατακόρυφης προβολής των θέσεων των μικροφώνων, συνίσταται σε μια επιφάνεια απο
μπετόν η μη πορώδη άσφαλτο . Οι μηχανοκίνητοι αεροσυμπιεστές, που δεν έχουν τροχούς και στηρίζονται σε
φορείο (skid), τοποθετούνται σε στηρίγματα ύψους 0,40 πι , εκτός εάν οι όροι εγκαταστάσεως, όπως
ορίζονται από τον κατασκευαστή απαιτούν άλλο τρόπο .

6.4.1 .

Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως
Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η επιφάνεια της μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο, με ακτίνα :
— 4 να όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή είναι μικρότερη ή ίση
προς 1,5 ιη,
— 10 Γη όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή είναι μεγαλύτερη από
1,5 ιη αλλά μικρότερη από 4 πι,
— 16 ιη όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή υπερβαίνει τα
4 πι .

6.4.2.1 .

Γενικά

Το κείμενο του σημείου 6.4.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2 , 4, 6, 8 , 10 και 12, που ορίζονται σύμφωνα
με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 79/ 113/EOK .

Για τις δοκιμές των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, το γεωμετρικό κέντρο του αεροσυμπιεστή τοποθε
τείται στην κατακόρυφη προβολή του κέντρου του ημισφαίριου.
Ο άξονας των χ του συστήματος των συντεταγμένων, ως προς το οποίο ορίζονται οι θέσεις των σημείων
μετρήσεως, είναι παράλληλος προς τον κύριο άξονα του μηχανοκίνητου αεροσυμπιεστή .
Ένα νέο σημείο 12 παρεμβάλλεται με το ακόλουθο κείμενο :
12 .

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ - VENTURI ΜΟΡΦΗΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ

12.1 .

Γενικά

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο προσδιορισμός μιας απλής, γρήγορης και οικονομικής μεθόδου
μετρήσεως της παροχής ομάδων μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών .
Η ακρίβεια αυτής της μεθόδου μετρήσεως είναι της τάξεως του ± 2,5 % .

12.2.

Ετοιμασία της δοκιμής

Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μετάδοση της πίεσης κατά μήκος του
σωλήνα να παράγει ηχητική ταχύτητα στο επίπεδο του λαιμού του σωλήνα .
Ο σωλήνας πρέπει να προσαρτηθεί σε σωλήνωση διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης από το τετραπλάσιο της
διαμέτρου του λαιμού του άναντα του σωλήνα πρέπει να υπάρχει μήκος σωληνώσεως ίσο προς τουλάχιστο
δύο διαμέτρους της σωληνώσεως και, στις παρειές της σωληνώσεως αυτής πρέπει να έχουν τοποθετηθεί
όργανα μετρήσεως της πίεσης και της θερμοκρασίας του αέρα που κυκλοφορεί μέσα στη σωλήνωση . Μια
διάταξη ομαλοποίησης που συνίσταται σε δύο διάτρητες πλάκες με απόσταση μεταξύ τους ίση προς μια
διαμέτρο της σωλήνωσης , πρέπει να τοποθετηθεί στο άναντα άκρο της σωλήνωσης (βλέπε εικόνα 1και 2).
Κάταντα του σωλήνα μπορεί να τοποθετηθεί σωλήνωση και σιγαστήρας υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση
της πίεσης κατά μήκος αυτής της σωλήνωσης δεν θα διαταράξει τις συνθήκες κρίσιμης ροής κατά μήκος του
σωλήνα .
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Εικόνα 1 - Σωλήνωση μετρήσεως

Εικόνα 2 - Διάτρητες πλάκες
ά = 0,04 D
t

= ά

όπου

ά

= ολική διάμειρος

D
I

= διάμετρος οπής
= πάχος της πλάκας
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Venturi σε σχήμα κυκλικού τόξου

Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες της εικόνας 3. Οι εσωτερικές επιφάνειες πρέπει να

είναι λείες και η διάμετρος του λαιμού πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια. Παραδείγματα των διαστάσεων του

σωλήνα δίνονται στον πίνακα 1 .

12.4 .

Μετρήσεις της πίεσης και της θερμοκρασίας

Η± 1μέτρηση
της πίεσης πρέπει να γίνεται με ακρίβεια ± 0,5 % και της θερμοκρασίας με ακρίβεια
Χ.

Εικόνα 3 - Σωλήνες - Venturi σχήματος κυκλικού τόξου
(*) = Κώνος εφαπτόμενος στην ακτίνα

Ο = Σπείρωμα κωνικό από τις δύο πλευρές
Εσωτερικό επιφανειακό τελείωμα 0,4 μm 0Μ..Α .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Διαστάσεις του σωλήνα

1/8

12-40

24-90
50-160

100-360
180-650
280-1000
400-1500

Α

Β

Ο

Π

Ε

Ρ

Ο

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ονομασία

16,00
24,00
32,00
48,00
64,00
80,00
95,00

6,350
9,525
12,700
19,050
25,400
31,750
38,100

38,10

60,5
91,0
121,5
182,0

50,80
63,50
76,20

243,0
303,5
364,0

2,40

9,93

12,70

3,60

14,86

19,05

4,60

19,81
29,72
39,65
49,53
59,44

25,40

7,10
9,60
12,00
14,20

R 1

R 1 1/2
R 2

R 2 1/22
R 3

R 3 1/2
R 4
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Δοκιμή
Μόλις επιτευχθούν σταθερές συνθήκες ροής , λαμβάνονται οι ακόλουθες αναγνώσεις :

βαρομετρική πίεση (Ρ^)
πίεση άναντα του σωλήνα (Ρ ^)
θερμοκρασία άναντα του σωλήνα (Ο^)
απαιτούμενη θερμοκρασία και πίεση (00, P0) για την παροχή (όγκου)
12.6 .

Υπολογισμός της παροχής

qm = 0,1 ■ π · Β2 · CD · C* · PN/[4 · (R ■ ΤN) 1/2]
οπου

qm
Β

= η παροχή μάζας σε kg/s
= η διάμετρος του σωλήνα σε mm

CD

= συντελεστής εκχείλισης

C*

= παράγοντας κρίσιμης παροχής

Ρν
ΤΝ

= απόλυτη πίεση άναντα του σωλήνα σε &3Γ
= απόλυτη πίεση άναντα του σωλήνα σε βαθμούς Κ

R

= σταθερά των αερίων, σε J/(kg K) (Για τον αέρα R = 287,1 )

C* = 0,684858 + (3,70575 - 4,76902 · 10"2 · 1N + 2,63019 · 10 · 1N2) · PN · 10-4
IN

= θερμοκρασία άναντα του σωλήνα σε βαθμούς °C. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής και
για την καθοριζόμενη ακρίβεια CD = 0,9888 .

Μετρούμενες κατά την αναπίεση ομάδων μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών κινητών ή σταθερών η ΟΝ
μεταβάλλεται από 20° C έως 70° C και η Ρ^ από 2 έως 8 bar. Ο παράγοντας C* μεταβάλλεται, επομένως,
από 0,6871 έως 0,6852, με μια μέση χρησιμοποιήσιμη τιμή 0,6862. Υπό τις συνθήκες αυτές, η εξίσωση μπορεί
να απλοποιηθεί ως εξής :

qm = 0,1 · π · B2 · 0,9888 · 0,6862 · PN/(*4 · (287,1 · TN)y2]
qm = 3,143 · 10"3 · Β2 · PN/TνA kg/s
η να μετατραπεί σε παροχή κατ ὀγκον (Qν) στις συνθήκες αναφορας :

QV = 9·10-3 ·B2 ·PN ·Tο/(Pο ·TN *9 1 /S
όπου

P0
T0

= απόλυτη πίεση αναφοράς , σε \>3.τ
= απόλυτη θερμοκρασία αναφοράς, σε βαθμούς Κ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/533/EOK

3.

Λειτουργία

3.1.4 .

Ισχύς κινητήρος

Οι λέξεις μεταξύ παρενθέσεως «DΙΝ 6270B» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Οδηγία του Συμβουλίου
80/ 1269/EOK».

3.2.4

Ονομαστική παροχή

Οι λέξεις «ΙSΟ 1217 » αντικαθίστανται από τις λέξεις : « που περιγράφεται στο σημείο 12 του παραρτήμα
τος I».
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 1985

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/535/EOK του Συμβουλίου σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως
(85/407/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 84/535/EOK του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμ
βρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής
στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως (*),
και ιδίως το άρθρο 7 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 84/535/EOK τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26
Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προ
σαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν
αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

Εκτιμώντας:
ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι τώρα αναγκαίο να
προσαρμοστούν οι προδιαγραφές του παραρτήματος I της
οδηγίας 84/535/EOK στις πραγματικές πειραματικές συνθή
κες·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδσ της οδηγίας σχετικά με τον προσδιο
ρισμό των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και
συσκευών εργοταξίου,

(1) ΕΕ αριθ . L 300 της 19 . 11 . 1984 , σ . 142 .

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985 .

Για την Επιτροπή
Sΐ3η1εγ CLΙΝΤΟΝ DAVIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/535/EOK

6.3 .

θέση μετρήσεως
Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η περιοχή των δοκιμών πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια. Η περιοχή αυτή , μέχρι και συμπεριλαμβα
νομένων και της κατακόρυφης προβολής των θέσεων των μικροφώνων, συνίσταται σε μια επιφάνεια από
μπετόν ή μη πορώδη άσφαλτο ...
Τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη συγκολλήσεως που δεν έχουν τροχούς και στηρίζονται σε φορείο (skid),
τοποθετούνται σε στηρίγματα ύψους 0,40 πι εκτός εάν οι όροι εγκαταστάσεως, όπως ορίζονται από τον
κατασκευαστή απαιτούν άλλο τρόπο.
6.4.1 .

Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
Η επιφάνεια της μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά την δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο με ακτίνα:

— 4 πι όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους συγκολλήσεως είναι
μικρότερη ή ίση προς 1,5 πι,
— 10 πι όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως είναι
μεγαλύτερη από 1,5 πι αλλά μικρότερη από 4 πι ,
— 16 πι όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως
υπερβαίνει τα 4 πι.
6.4.2.1 . S

Γενικά

Το κείμενο του σημείου 6.4.2.1 αντικαθίσταται από το ακολουθο κείμενο:
Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2, 4, 6, 8 , 10 και 1 2, που ορίζονται σύμφωνα
με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 79/ 1 13/EOK.
Για τις δοκιμές των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκολλήσεως το γεωμετρικό κέντρο του ηλεκτροπαρα
γωγού ζεύγους συγκολλήσεως τοποθετείται στην κατακόρυφη προβολή του κέντρου του ημισφαιρίου.
Ο άξονας των χ του συστήματος των συντεταγμένων, ως προς το οποίο ορίζονται οι θέσεις των σημείων
μετρήσεως, είναι παράλληλος προς τον κύριο άξονα του ηλεκτροπαραγώγου ζεύγους συγκολλήσεως.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 1985

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/536/EOK του Συμβουλίου σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
(85/408/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 84/536/EOK του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμ
βρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής
στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος ('), και
ιδίως το άρθρο 7 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο I

Το παράρτημα I της οδηγίας 84/536/EOK τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26
Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προ
σαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν
αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

Εκτιμώντας:

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι τώρα αναγκαίο να
προσαρμοστούν οι προδιαγραφές του παραρτήματος I της
οδηγίας 84/536/EOK στις πραγματικές πειραματικές συνθή
κες·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με την γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά με τον προσδιο
ρισμό των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και συ
σκευών εργοταξίου,

(1* ) ΕΕ αριθ . L 300 της 19. 11 . 1984, σ . 149.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985 .
Για την Επιτροπή
Sΐ3η1εγ CLΙΝΤΟΝ DAVIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/536/EOK

6.3 .

Θέση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η περιοχή των δοκιμών πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια . Η περιοχή αυτή , συμπεριλαμβανομένων και
των θέσεων των μικροφώνων, συνίσταται σε μια επιφάνεια από μπετόν ή μη πορώδη άσφαλτο.
Τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύξη ισχύος που δεν έχουν τροχούς και στηρίζονται σε φορείο (skid), τοποθετούνται
σε στηρίγματα ύψους 0,40 πι εκτός εάν οι όροι εγκαταστάσεως, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή
απαιτούν άλλο τρόπο .
6.4.1 .

Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως
Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η επιφάνεια της μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά την δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο με ακτίνα :
— 4 πι όταν μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος είναι μικρότερη ή
ίση προς 1,5 πι ,
— 10 πι όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος είναι μεγαλύτερη
από 1,5 πι αλλά μικρότερη από 4 πι ,

— 16 πι όταν η μεγαλύτερη διάσταση του προς δοκιμή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος υπερβαίνει τα
4 πι .
6.4.2.1 .

Γ ενικά

Το κείμενο του σημείου 6.4.2.1 αντικαθίσταται απο το ακολουθο κείμενο:

Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2, 4, 6, 8 , 10 και 12, που ορίζονται σύμφωνα
με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 73 / 113 /EOK.
Για τις δοκιμές των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος, το γεωμετρικό κέντρο του ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους τοποθετείται στην κατακόρυφη προβολή του κέντρου του ημισφαιρίου.
Ο άξονας των χ του συστήματος των συντεταγμένων, ως προς το οποίο ορίζονται οι θέσεις των σημείων
μετρήσεως, είναι παράλληλες προς τον κύριο άξονα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 1985

για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/537/EOK του Συμβουλίου σχετικά
με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των φορητών συσκευών θραύσεως σκυροδέματος και αεροσφυρών
(85/409/EOK)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 84/537/EOK του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμ
βρίου 1984 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής
στάθμης των φορητών συσκευών θραύσεως σκυροδέματος
και αεροσφυρών ('), και ιδίως το άρθρο 6»

Το παράρτημα I της οδηγίας 84/537/EOK τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις 26
Μαρτίου 1986 τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να προ
σαρμοστούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν
αμέσως περί αυτού την Επιτροπή .

Εκτιμώντας:
ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και το
σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, είναι τώρα αναγκαίο να
προσαρμοστούν οι προδιαγραφές του παραρτήματος I της
οδηγίας 84/537/EOK στις πραγματικές πειραματικές συνθή

κες·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

ν
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 1985 .

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά με τον προ
σδιορισμό των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και
συσκευών εργοταξίου,

Η ΕΕ αριθ . L 300 της 19. 11 . 1984, σ . 156.

Για την Επιτροπή
Stanley CLΙΝΤΟΝ DAVIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/537/EOK

6.1.4 .

Σύνθεση του σκυροδέματος

Το κείμενο του σημείου 6.1.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Για ένα σάκο 50 καθαρού τσιμέντου Πόρτλαντ κατηγορίας 400 ή ισοδύναμης χρησιμοποιούνται:

— 65 λίτρα μη ασβεστολιθικής αδιαβάθμητης άμμου, με κοκκομετρική σύνθεση από 0,1 έως 5 mm,
— 115 λίτρα μη ασβεστολιθικών σκύρων ποταμού, κοκκομετρικής σύνθεσης από 5 έως 25 πιπί,
— 15 λίτρα νερού,

— με ενδεχόμενη επισύναψη βελτιωτικών της αντοχής·.

Ο εν λόγω κύβος οπλίζεται με ράβδους ^δια μέτρου 8 πιπί χωρίς δεσίματα, έτσι ώστε κάθε πλαίσιο του
οπλισμού να είναι ανεξάρτητο. Στο σχήμα I παρατίθεται διάγραμμα του τρόπου κατασκευής.
6.3

θέση μετρήσεως

Το κείμενο του σημείου 6.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η περιοχή των δοκιμών πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια . Η περιοχή αυτή , συνίσταται σε μια επιφάνεια
από σκυρόδεμα ή μη πορώδη άσφαλτο και πρέπει να έχει ελάχιστη ακτίνα 4 ιη .
6.4.1 .

Επιφάνεια μετρήσεως, απόσταση μετρήσεως
Το κείμενο του σημείου 6.4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

Η επιφάνεια μετρήσεως που χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή είναι ένα ημισφαίριο , του οποίου η ακτίνα
δίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

Το σημείο 6.4.1 ακολουθεί ένα νέο σημείο 6.4.2.1 με το ακόλουθο κείμενο:
Βάρος της συσκευής σε
συνήθη κατάσταση λειτουργίας

Μικρότερο των 10 kg
Ίσο ή μεγαλύτερο των 10 Ιίβ

6.4.2.1 .

Ακτίνα του

Τιμή του Ζ για τα

ημισφαιρίου

σημεία 2 , 4, 6 και 8

2 πι

0,75 ιη

4 πι

1,50 ιη

Γενικά

Για τις μετρήσεις, τα σημεία μετρήσεως είναι 6, δηλαδή τα σημεία 2,4,6,8,10 και 12, που ορίζονται σύμφωνα
με το σημείο 6.4.2.2 του παραρτήματος I της οδηγίας 79/ 113/EOK, με τις τροποποιήσεις που περιλαμβά
νονται στον προηγούμενο πίνακα όσον αφορά την τιμή Ζ για τα σημεία 2, 4, 6 και 8 .
Για τις δοκιμές των συσκευών, το γεωμετρικό κέντρο της συσκευής τοποθετείται στο κέντρο του
ημισφαιρίου .

6.4.2.2.

Θέση των σημείων μετρήσεως
Το κείμενο του σημείου 6.4.2.2 καταργείται.
ΕΙΚΟΝΑ 1 - ΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η ενδεικνυόμενη ποσολογία αντικαθίσταται από το κείμενο που δίνεται ανωτέρω στο σημείο 6.1.4.
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της 12ης Ιουλίου 1985

σχετικά με μια διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ
(IV/4204 VβΐCΓ0-Aρ1ίχ)
(Το γαλλικό κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό)

(85/41 0/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ . 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου
1962 πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της
συνθήκης (ΕΟΚ) 0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδας, και ιδίως τα άρθρα 3
και 5 ,

την κοινοποίηση που υπέβαλε η εταιρεία VεΐCΓ0 France, Paris ,
που απέκτησε στη συνέχεια την επωνυμία Αρlix SΑ (στο εξής
Αplix), στις 30 Ιανουαρίου 1963 , σχετικά με μια σύμβαση
μεταβιβάσεως δικαιωμάτων που η εταιρεία Overseas Textile
Machinery, ΕΠΕ, (στα δικαιώματα της οποίας υποκαταστά
θηκε μετά την 16η Φεβρουαρίου 1959 η Αρlix) συνήψε στις 14
Οκτωβρίου 1958 με την εταιρεία Vε1θΓθ SΑ (στο εξής Velcro),
η έδρα της οποίας ευρίσκεται στη Nyon, Ελβετίας,
την καταγγελία που απηύθυνε στην Επιτροπή στις 10 Νοεμ
βρίου 1984, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ . 17,
η VεΐCΓ0 , ενεργώντας από κοινού με την εταιρεία VεΐCΓ0
Europe BV (στο εξής VεΐCΓ0 Europe), εγκατεστημένη στο
Hα&1ίSβει·§εη , Κάτω Χώρες, με σκοπό να διαπιστωθεί ότι οι
ρήτρες της κοινοποιηθείσας συμβάσεως συνιστούν παραβά
σεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 ,

την απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1984, να κινήσει
τη σχετική διαδικασία στην υπόθεση αυτή ,
αφού έδωσε στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις την ευκαιρία
να γνωστοποιήσουν τις απόψες τους αναφορικά με τις
αιτιάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού αριθ. 17, σε
συνδυασμό με το κανονισμό αριθ . 99/63/EOK της Επιτροπής
της 25ης Ιουλίου 1963 σχετικά με τους όρους που προβλέπο
νται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού αριθ .
17 του Συμβουλίου (2), και αφού έλαβε υπόψη της τις γραπτές
απαντήσεις των επιχειρήσεων Αρlix και VεΐCΓ0 καθώς και την
ακρόαση των επιχειρήσεων αυτών που πραγματοποιήθηκε
στις 25 Οκτωβρίου 1984,

μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή
συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων .
Εκτιμώντας τα ακόλουθα πραγματικά και νομικά περιστα
τικά :
Α . ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

I. Η κοινοποιηθείσα συμφωνία

Η σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1958 διαλαμβάνει τα ακό
λουθα :

(») ΕΕ αριθ . 13 της 21 . 2. 1962, σ . 204/62 .

(2) ΕΕ αριθ . 127 της 20 . 8 . 1963 , σ . 2268/63 .

1 . Συμφωνά με τα άρθρα 1 και 2 της συμβάσεως, η VεΐCΓ0
παραχωρεί στην Αρlix τα αποκλειστικά δικαιώματα
κατασκευής και εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας που
αφορά ένα δέσιμο Crochets-Crochets , για το οποίο έχει
παραχωρηθεί στη Γαλλία το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αριθ .
1 064 360. Η Αρlix εξουσιοδοτείται κατ' αποκλειστικότη
τα να εκμεταλλεύεται την ευρεσιτεχνία στα εδάφη της
Γαλλίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας, καθώς και σε
όλες τις χώρες που αποτελούν μέρος της Union Econo
mique Française .

Η Αρlix αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκμεταλλεύεται
τις ευρεσιτεχνίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της VεΐCΓ0 ή ,
γενικότερα , να κατασκευάζει ένα προϊόν τεχνικά ισοδύ
ναμο (άρθρο 5). Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση , σε
αντάλλαγμα των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και της
χορηγούμενης τεχνικής συνδρομής, να καταβάλλει στη
VεΐCΓ0 ένα κατ' αποκοπή ποσό και ένα πάγιο τέλος υπό τη
μορφή ορισμένου ποσού οφειλόμενου επί της καθαρής
τιμής πωλήσεως, εκτός εργοστασίου . Υπάρχει εγγύηση
ενός ελάχιστου ποσού, ετησίως, από τα τέλη για την
VεΐCΓ0 , η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους λογα
ριασμούς παραγωγής και πωλήσεων της Αρlix.

2 . Σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, η
Αρlix αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλεί με την
ονομασία «Velcro» όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από
Την εφαρμογή των διπλωμάτών ευρεσιτεχνίας. Η χρήση
του σήματος VεΐCΓ0 παραχωρείται στην Αρlix δωρεάν.
3 . Σύμφωνα με το άρθρο 8 , η Αρlix είναι ελεύθερη να πωλεί
τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσε
ως στις χώρες όπου η Velcro δεν έχει ακόμη παραχωρήσει
αποκλειστικά δικαιώματα .
Σε καμία περίπτωση τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να
εξαχθούν άμεσα ή έμμεσα στις χώρες που καλύπτονται
από δικαιώματα που έχει παραχωρήσει η VεΐCΓ0 (άρ
θρο 2).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 19, η σύμβαση , η οποία άρχισε να
ισχύει στις 14 Οκτωβρίου 1958 , παραμένει σε ισχύ σε όλη
τη διάρκεια ισχύος των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας ή , στη διάρκεια ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας που, ενδεχομένως, αποκτώνται στον ίδιο τομέα .

Το άρθρο 7 προβλέπει ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος της
συμβάσεως, η Αρlix αναλαμβάνει τα έξοδα που αφορούν
τη διατήρηση σε ισχύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για
τα παραχωρηθέντα εδάφη , καθώς και των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που, ενδεχομένως, αργότερα να αποκτώ
ντο στον τομέα της «εφευρέσεως» και τα οποία η Αρlix θα
ζητούσε να χρησιμοποιήσει. Επίσης, ορίζεται στην πρώτη
πρόταση του άρθρου 9, ότι τα μέρη αναλαμβάνουν την
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υποχρέωση να κοινοποιούν αμοιβαία κατά τη διάρκεια
ισχύος της συμβάσεως, αμελλητί και πλήρως, όλες τις
τελειοποιήσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν
πάνω στην ευρεσιτεχνία, χωρίς καμία αποζημίωση του
ενός από το άλλο .
Τέλος, από τις τροποποιήσεις της συμβάσεως, της 17ης
Νοεμβρίου 1958 , της 29ης Μαΐου 1972 και της 10ης
Δεκεμβρίου 1973 , που συμφώνησαν η Αplix και η VεΐCΓ0,
προκύπτει ότι στο αρχικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που
αναφερόταν στη σύμβαση και έπαυσε να ισχύει στις 12
Οκτωβρίου 1972, προστέθηκαν τα ακόλουθα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας:
α) διπλώματα ευρεσιτεχνίας αριθ. 1 182 436 και 1 188 714,
που καλύπτουν τη μέθοδο κατασκευής μιας ταινίας
με θηλιές και ενός δεσίματος άγκιστρα με θηλιές, που
έπαυσαν να ισχύουν αντίστοιχα στις 9 Αυγούστου και
15 Δεκεμβρίου 1977·
β) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αριθ. 2 015 550, που καλύπτει
ένα μηχανισμό δεσίματος με μεταλλικά άγκιστρα,
και το οποίο θα παύσει να ισχύει στις 1 1 Αυγούστου
1989 . Τα μέρη , εν τούτοις δεν αμφισβητούν ότι η
τροποποίηση της 10ης Δεκεμβρίου 1973 έγινε προκει
μένου, να δοθεί στην Αplix η δυνατότητα να παρεμ
βαίνει σε αγωγές για απομίμηση που ασκεί η Velcro
κατά τρίτων στη Γαλλία .
Στις τροποποιήσεις αυτές, τα μέρη υπενθυμίζουν ότι
στη σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1958 , ορίζεται ότι η
παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπερι
λαμβάνει όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που, ενδε
χομένως, να αποκτηθούν αργότερα στον τομέα της
ευρεσιτεχνίας, και συμφωνούν ότι τα προαναφερόμε
να διπλώματα ευρεσιτεχνίας συμπεριλαμβάνονται,
εξίσου, στην παραχώρηση των αποκλειστικών δι
καιωμάτων.
Άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποκτήθηκαν από τη
VεΐCΓ0 ή από επιχειρήσεις του ομίλου της στη Γαλλία .
Σύμφωνα με την Αρlix, η VεΐCΓ0 αθέτησε αυτή τη
συμβατική υποχρέωσή της μη κοινοποιώντας της το
σύνολο αυτών των ευρεσιτεχνιών.

5 . Η Αplix αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραγγέλλει όλο
το υλικό κατασκευής, τα μηχανήματα και τα εξαρτήμα
τά τους, που, ενδεχομένως , να έχει ανάγκη , αποκλειστι
κά στο εργοστάσιο αργαλειών για την ύφανση ταινιών
Jakob Müller, στο Frick, Ελβετίας (άρθρο 6, τρίτη πρότα
ση).

6. Η Αplix αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μη
χρησιμοποιεί τους αργαλειούς αλλού, πέραν από τα
παραχωρηθέντα εδάφη (άρθρο 6, τέταρτη πρόταση).
7 . Σύμφωνα με το άρθρο 12, η Αplix υποχρεούται, στη
διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, να μην κατασκευάζει ή
εκμεταλλεύεται κανένα άλλο δέσιμο που θα μπορούσε να
ανταγωνίζεται την παραχωρηθείσα εφεύρεση· Επίσης, η
Velcro αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανταγωνίζε
ται την Αplix άμεσα ή έμμεσα στον τομέα αυτό και,
ειδικότερα , να μη γνωστοποιήσει σε καμία από τις
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τις εφευρέσεις της.

8 . Ορίζεται επίσης ότι αν η Αplix πραγματοποιούσε στον
τομέα της συμβάσεως μια εφεύρεση που θα μπορούσε να
τύχει διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και για την οποία στη
συνέχεια αποκτούσε διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη Γερ
μανία, Αγγλία , Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες, το
σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα φρόντιζε να το αναλά
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βει η ιδια η VβΐCΓ0, η θα της παραχωρείτο. Στον εφευρέτη ή
στον δικαιοδόχο του θα κατεβάλετο μια δίκαιη αποζη
μίωση . Θα παραχωρείτο επίσης στους άλλους δικαιοδό
χους της VELCRO το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την
εφεύρεση (άρθρα 9,2ο και 3ο εδάφιο, και 15), όπως
ακριβώς η Αplix θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις
ενδεχόμενες εφευρέσεις των άλλων δικαιοδόχων ή της
Velcro .

9. Το άρθρο 17 προβλέπει την προσφυγή σε διαιτησία για
όλες τις διαφορές που, ενδεχομένως, να προκύψουν κατά
την ερ-μηνεία και εφαρμογή της συμφωνίας, ρυθμίζει δε
τις σχετικές λεπτομέρειες.
II . Οι ενδιαφερόμενες στην υπόθεση αυτή επιχειρήσεις
1 . Η εταιρεία Velcro SΑ (Velcro), που διέπεται από το ελβε
τικό δίκαιο και συνεστήθη από τον ΜG de Mestral ,
μηχανικό , ο οποίος συνεισέφερε όλα τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας του , δεν είχε μέχρι το 1977 καμία δραστη
ριότητα παραγωγής και πωλήσεως των σχετικών προϊό
ντων. Εκμεταλλευόταν τα δικαιώματα της παραχωρώ
ντας άδειες εκμεταλλεύσεως και ασκώντας στη διάρκεια
των τελευταίων ετών διάφορες δικαστικές προσφυγές
κατά των απομιμήσεων, μεταξύ άλλων στις Κάτω-Χώρες
και τη Γαλλία . Εκτός από την άδεια εκμεταλλεύσεως που
παραχωρήθηκε στην επιχείρηση Αplix, άλλες τέτοιες
άδειες παραχωρήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας
στις εξής εταιρείες: Ausonia Spa για την Ιταλία , Gottlieb
Binder για την Γερμανία , Van Damme & Cie NV για τη
Benelux και Selectus Lΐ<3 για το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιρλανδία και τη Δανία . Όλες αυτές οι συμβάσεις, που
έχουν συναφθεί πριν από το 1963 , κοινοποιήθηκαν στην
Επιτροπή και έχουν λήξει, εκτός από τη σύμβαση που έχει
συναφθεί με την Selectus Lΐ<1 . Όλα τα βασικά διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της Velcro που κατατέθηκαν σε όλες τις
χώρες της Κοινότητας, έχουν στο μεταξύ παύσει να
ισχύουν.
Επειδή δεν μπορούσε να προσφέρει επαρκή τεχνική
συνδρομή , η VεΐCΓ0 συνέστησε μαζί με τους δικαιοδόχους
της - οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν χρησιμοποιήσει την
τεχνική βοήθεια που τους είχε προσφέρει ο κατασκευα
στής αργαλειών Jakob Müller - ένα σύνδεσμο ερευνών,
ονομαζόμενο στην αρχή Εανil, μετά Dinco, ο οποίος
διαλύθηκε το 1971 .
Το κεφάλαιο της Velcro κατέχει μετά το 1969 η εταιρεία
των Ολλανδικών Αντιλλών Velcro Industries NV , Cu
raçao, εταιρεία Hο1<ϋη§ του ομίλου Velcro , στον οποίον
ανήκουν, επίσης, μεταξύ άλλων η Vε1αΌ Usa Ιnc .,
αμερικανός δικαιοδόχος της Velcro SΑ, η C&η&<3ί&η

Velcro , η Velcro Νέας Ζηλανδίας και η Velcro Europe BV.
Κυριότερη δραστηριότητα του ομίλου αυτού, ο οποίος
διαθέτει μονάδες παραγωγής για αγγράφες (δεσίματα)
Velcro στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τις Ινδίες
και την Νέα Ζηλανδία , είναι η εκμετάλλευση των αγγρα
φών CrochetsBoucles (άγγιστρα-θηλειές) με το σήμα της
Velcro σε μεγάλο αριθμό χωρών, μεταξύ των οποίων ήδη
από μερικά χρόνια , των ευρωπαϊκών χωρών.

2. Η Velcro Europe BV , εταιρεία του ομίλου Velcro , συνε
στήθη 1977 στο Haaksbergen των Κάτω Χωρών, ως
κέντρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων Velcro
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα .
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγγράφες που κατασκευάζο
νται στο Haaksbergen με το σήμα της Velcro και εξάγο
νται από τις Κάτω Χώρες αποτελούν προϊόντα κοινοτι
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καταγωγής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
749/78 της Επιτροπής ('), και τούτο επειδή η αξία των
εισαγόμενων από τις Ηνωμένες Πολιτείες υφασμάτων
πού χρησιμοποιούνται από τη VεΐCΓ0 Europe, δεν υπερ
βαίνει το καθοριζόμενο από τον κανονισμό αυτό ποσοστό
της αξίας του τελικού προϊόντος. Μετά το 1984, οι
αγγράφες της Vε1οΐΌ Europe κατασκευάζονται, εξ ολο
κλήρου, μέσα στην κοινή αγορά .
3 . Το εργοστάσιο κατασκευής αργαλειών, Jakob Müller,
στο οποίο η Velcro είχε ήδη παραχωρήσει, με προηγούμε
νες συμφωνίες, την αποκλειστικότητα κατασκευής των
αργαλειών και των άλλων αναγκαίων μηχανημάτων για
την τελειοποίηση του προϊόντος της ευρεσιτεχνίας οριζό
ταν στη σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1958 , ως ο απο
κλειστικός προμηθευτής του εν λόγω εξοπλισμού, μέρους
του οποίου ήταν αντικείμενο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
που έχουν στο μεταξύ παύσει να ισχύουν. Χάρη στον
εφοδιασμό των δικαιοδόχων με εξοπλισμό από την Jakob
Müller, η εταιρεία αυτή ανταμείφθηκε για τις προσπάθειές
της να αναπτύξει τον εν λόγω εξοπλισμό . Εξάλλου, άλλοι
κατασκευαστές, ιδίως στην Ευρώπη και την Ἀπω Ανα
τολή , είναι σε θέση τουλάχιστον από το 1977 να προμη
θεύουν εξοπλισμό ανάλογο με αυτό της επιχείρησης
Jakob Müller .

4. Η εταιρεία Αplix κατασκευάζει και πωλεί, εκτός από τις
αγγράφες αυτόματου δεσίματος που αντιπροσωπεύουν το
μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου εργασιών της, επενδύσεις
τοίχων.
Χάρη στην αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης της
VεΐCΓ0 , η Αplix μπόρεσε να κινηθεί με επιτυχία στην
αγορά πλαστικών αγγράφων της Γαλλίας, όπου διαθέτει,
σήμερα δύο μονάδες παραγωγής. Η Αplix είναι κάτοχος
αρκετών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κατατεθειμένων
εμπορικών σημάτων στη Γαλλία και σε άλλες χώρες.
Εγκατέστησε ένα εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες
το 1982, ένα άλλο στην Ταϊβάν το 1984 και δημιούργησε
θυγατρικές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας και στην Ιταλία το 1983 , Μεταξύ 1978 και 1983 , ο
κύκλος εργασιών της Αplix τριπλασιάστηκε για να φτά
σει, το 1984, σχεδόν σε ·
* γαλλικά φράγκα .
III . Τα προϊόντα

α) Η αγγράφα αυτόματου δεσίματος από υφαντική ὐλη , που
εμπορεύεται η Αplix με το σήμα Velcro ή , εν μέρει, μετά το
1977 με το δικό της σήμα Αplix, αποτελείται από μια
ταινία που φέρει θηλειές, ονομαζόμενη στο εμπόριο
«Astrakan» και από μια ταινία που φέρει άγγιστρα,
ονομαζόμενη στο εμπόριο «Crochets». Οι δύο ταινίες
είναι υφασμένες με νήμα πολυαμιδίου που αντέχει σε
περισσότερους από 140 βαθμούς θερμοκρασίας . Πιέζο
ντας τη μια ταινία πάνω στην άλλη , τα άγγιστρα «πιά
νουν» στις θηλειές του αστρακάν διαχωρίζοντας τις
ταινίες από το ένα άκρο, τα άγγιστρα όντας ελαστικά
ανοίγουν ελευθερώνοντας τις θηλειές και επανέρχονται
στην αρχική τους θέση , επειδή έχουν σχηματισθεί εν
θερμώ .
Η αγγράφα θηλειές-άγγιστρα (Boucles-Crochets) που σχη
ματίζεται με το συνδυασμό των δύο ταινιών είναι σύμφω
(] ) ΕΕ αριθ. L 101 της 1 . 4. 1978 , σ . 7 .

(2) Στο κείμενο της παρούσας απόφασης που δημοσιεύθηκε, ορισμέ
νοι αριθμοί παρελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 του κανονισμού αριθ. 17 περί μη αποκαλύψεως επαγγελματι
κών αποοοτιτων .
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νη με τη περιγραφή που αναφέρεται στα γαλλικά διπλώ

ματα ευρεσιτεχνίας αριθ. 1 182 436 και 1 188 714, που
ονομάζονται βασικές ευρεσιτεχνίες και η ισχύς των

οποίων έχει λήξει στη διάρκεια του 1977. Η αγγράφα αυτή
είναι η μόνη την οποία έχει ποτέ θέσει στο εμπόριο η
Αplix, όπως επίσης και κάθε άλλος δικαιοδόχος της
VεΐCΓ0.H αγγράφα Crochets-Crochets, που προκύπτει από
το συνδυασμό δύο ταινιών που φέρουν η μια και η άλλη
άγγιστρα , είναι σύμφωνη με την περιγραφή του αρχικού
γαλλικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αριθ. 1 064 360, το
οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, διότι δεν ανταποκρινό
ταν στις τεχνικές απαιτήσεις της αγοράς .
Η Αplix δεν εκμεταλλεύεται διπλώματα βελτίωσης των
ευρεσιτεχνιών που διαθέτει ακόμη και σήμερα η VεΐCΓ0·
ειδικότερα, δεν κατασκευάζει τις ταινίες με μεταλλικά
άγγιστρα , που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας αριθ . 2 015 550, και για το οποίο έγινε η τροποποί
ηση της 10ης Δεκεμβρίου 1973 .
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, στόχος του οποίου
είναι να περιέρχονται στην ιδιοκτησίας της Vε1θΓθ τα
ενδεχόμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ομοσπονδια
κή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο ,
την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορούν
τις βελτιώσεις που πραγματοποιεί η Αplix, η Velcro SΑ
διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν εφευρέ
σεις που πραγματοποιήθηκαν από την Αρίΐχ και τον

πρόεδρο της. Ορισμένα μόνο από τα διπλώματα αυτά
έχουν αποτελέσει το αντικείμενο βιομηχανικής εκμετάλ
λευσης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα .
β) Ο μηχανισμός της αγγράφας Crochets-Boucles εμφάνιζε,
την εποχή της πρώτης εκμετάλλευσης και εφαρμογής
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ορισμένα χαρακτηριστι
κά καινοτομίας πράγμα που συνεπαγόταν για την δικαι
οδόχο σοβαρά τεχνικά προβλήματα και εμπορικά βάρη .
Πράγματι, απλά και μόνο στο επίπεδο της παραγωγής
του υλικού , έγινε αναγκαίο να γίνουν διάφορες τεχνικές
τελειοποιήσεις που απαίτησαν χρόνο , και αρκετοί μήνες
διέρρευσαν μεταξύ της ενάρξεως ισχύος της συμβάσεως
και της ενάρξεως της δοκιμαστικής παραγωγής. Στη
Γαλλία , καθώς και στα υπόλοιπα εδάφη που καλύπτονται
από παραχωρηθείσες άδειες εκμετάλλευσης, η βιομηχα
νική κατασκευή των αγγραφών Vε1αΌ δεν άρχισε πραγ
ματικά παρά μόνο στο τέλος του 1960. Στο επίπεδο της
εμπορίας, ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί ζήτηση ενός
εντελώς νέου προϊόντος που διατίθετο με εμπορικό σήμα
το οποίο δεν είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί.
Όπως προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία που
κοινοποίησαν τα μέρη της συμβάσεως στη διάρκεια
έρευνας της υποθέσεως, τα κυριότερα χαρακτηριστικά
των αγγραφών Crochets-Boucles είναι ο μεγάλος αριθμός
των θηλειών, η ιδιαίτερα μικρή φθορά στη χρήση τους, η
δυνατότητα να στερεώνονται με ράψιμο, κόλληση ,
συγκόλληση ή συρραφή , πράγμα που επιτρέπει τη συναρ
μολόγηση με δυνατότητα στιγμιαίου διαχωρισμού διάφο
ρων υλικών όπως ύφασμα , χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο ,
γυαλί, δέρμα, κλπ ., καθώς καιη στερέωσή τους επάνω σε
πλενόμενες ή στεγνοκαθαριζόμενες επιφάνειες. Τη με
γαλύτερη χρήση των αγγραφών αυτών παργματοποιούν,
σε φθίνουσα σειρά , οι έμποροι και κατασκευαστές επί
πλων και ειδών ενδύσεως, η βιομηχανία μέσων μετα
φοράς και ο κλάδος δερμάτινων ειδών.

γ) Οι αγγράφες με το σήμα VεΐCΓ0 ή Αplix ευρίσκονται
ανταγωνισμό με άλλους τύπους αγγραφών από υφαντική
ύλη η τιμή των οποίων είναι κατώτερη λόγω, ιδίως, των
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παρωχημένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της
διαφορετικής ποιότητας τους.
Η αγορά των αγγραφών από υφαντική ύλη μπορεί να
θεωρηθεί ότι συναπαρτίζεται από δύο ομάδες προϊόντων
με πολύ άνιση σπουδαιότητα :
— Αυτές που χρησιμοποιούν ολισθούμενο κλείστρο (φερ

μουάρ) που αντιπροσωπεύουν μια αγορά της τάξεως
κατά 20 φορές, περίπου, μεγαλύτερης των αγγραφών
με αυτόματο δέσιμο, και οι οποίες μπορούν να υπο

καθιστούν τις τελευταίες σε περιορισμένο βαθμό
μόνο , και

— Αυτές που δένουν αυτόματα και στις οποίες περιλαμ
βάνονται, εκτός των VεΐCΓ0, αυτές που ονομάζονται
« με μανιτάρια» (Mushroom), οι οποίες ανταγωνίζο
νται άμεσα τις αγγράφες VεΐCΓ0, οι δυνατότητες
χρήσης των οποίων είναι όμως περιορισμένες και η
ποιότητά τους μη συγκρίσιμη (στο μέτρο που δεν
αντέχουν σε θερμοκρασία βρασμού και δεν προσφέ
ρονται παρά για πολύ περιορισμένες εφαρμογές).
Η γαλλική αγορά των αυτόματων αγγραφών (προϊόντα
Crochets-Boucles και προϊόντα Mushroom ) εκτιμάται
σήμερα σε 22 εκατομμύρα μέτρα ταινίας, από τα οποία 8
εκατομμύρια μέτρα περίπου είναι ταινία Mushroom . Η
Αplix κατέχει περίπου το [. . .] % της αγοράς αυτής·
Σήμερα, εμπορεύεται κυρίως τις ταινίες Crochets-Boucles
αποκλειστικά με το σήμα Αplix, και κατά τα λοιπά πωλεί
τα προϊόντα Mushroom με το σήμα Fixa και τις νέες
ταινίες δεσίματος από πλαστικό με το σήμα Plasti-Ap
Ιίχ .

Η εν λόγω αγορά ευρίσκεται σε ύφεση λόγω του ότι
εμφανίστηκε πτώση στην κατανάλωση ταινών αυτομά
του δεσίματος στη βιομηχανία υποδημάτων.
Οι προμηθευτές της γαλλικής αγοράς σε ταινίες αυτομά
του δεσίματος είναι, εκτός της Αplix, η γερμανική
εταιρεία Niedick , η ιαπωνική εταιρεία Κanebo, η ελβετική
Kuny και η γαλλική Louison, που χρησιμοποιούν για τις
ταινίες τους Mushroom , αντίστοιχα τα εμπορικά σήματα
Brisa, Magicloth , Fix Velours και Cric Crac . Οι κατα
σκευαστές αυτοί πραγματοποιούν πωλήσεις εξίσου και
στα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας· στις χώρες αυτές η
αγορά των αγγραφών Crochets-Boucles τροφοδοτείται
από τη VεΐCΓ0 Europe NV και το δικαιοδόχο της VεΐCΓ0 ,
Selectus Ltd, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σήμα
VεΐCΓ0 , καθώς και από τους παλαιότερους εξουσιοδοτη
μένους κατασκευαστές της VεΐCΓ0 και την αμερικανική
επιχείρηση 3 M .

IV . Η μεταξύ των μερών διαφορά
α) Στη διάρκεια συσκέψεως στη Γενεύη , που πραγματοποι
ήθηκε στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 1976, με όλους τους
ευρωπαίους δικαιοδόχους της, η VELCRO τους γνωστο
ποίησε ότι, επειδή οι συμβάσεις περιείχαν αρκετές ρήτρες
απαγορευόμενες από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με την απόφαση 76/29/EOK/AOIP -Bey
rard 0 ), οι συμβάσεις αυτές θα έπρεπε να αναθεωρηθούν
εκ βάθρων. Η VεΐCΓ0 αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότη
τα να καταγγελθούν οι συμβάσεις και να απαγορευθεί
στους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους της να χρησιμο
ποιούν το εμπορικό σήμα μετά τη λήξη ισχύος των
βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας .
Από την ανταλλαγείσα μεταξύ Velcro και Αplix αλληλο
γραφία του Νοεμβρίου 1977 προκύπτει ότι, σύμφωνα με
ΕΕ αριθ . L 6 της 13 . 1 . 1976, σ . 8 .
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τη VεΐCΓ0, η σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1958 θα έπαυε
να ισχύει ταυτόχρονα με τη λήξη ισχύος του γαλλικού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας αριθ . 1 188 714, ήτοι στις
15 Δεκεμβρίου 1977 .
Από τη πλευρά της, η Αplix αφού προσπάθησε μάταια να
επιτύχει από τη Vε1αο μια άδεια εκμετάλλευσης του
σήματος επί μακρό χρονικό διάστημα μετά την λήξη των
βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιδρούσε, ως
προς αυτή την άποψη που εξέφραζε η Vε1αο , και βεβαίω
νε ότι νομιμοποιείτο να μην καταβάλει τα ποσά των
χρηματικών υποχρεώσεων που, ενδεχομένως, να είχε
έναντι της τελευταίας. Ειδικότερα , υπεστήριξε ότι είχει
υποστεί σοβαρή ζημία από το γεγονός της μη κοινοποίη
σης των διπλωμάτων τελειοποίησης των ευρεσιτεχνιών
που κατείχε η VεΐCΓ0 και από την παράλειψη της τελευ
ταίας να προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις για να
καταχωρηθεί η άδεια εκμετάλλευσης αυτών των διπλω
μάτων ευρεσιτεχνίας στα αρχεία της ΙΝΡΙ (Institut Natio
nal de 1& Propriété Industrielle). Επίσης, απέκτησε τη
σημερινή της επωνυμία, Αplix SΑ, αντί της εταιρικής
επωνυμίας Velcro-France ΕΡΕ , που χρησιμοποιούσε από
το 1959 με τη συγκατάθεση της VεΐCΓ0 , και άρχισε να
χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Αplix. Τα μέρη , λόγω της
διαφοράς αυτής αποφάσισαν να προσφύγουν σε διαιτη
σία , σύμφωνα με το άρθρο 17 της συμβάσεως, αλλά
ουδέποτε υπήρξε διαιτητική απόφαση , καθώς οι διαιτη
τές έκριναν ότι θα πρέπει να περιμένουν την απόφαση της
Επιτροπής σχετικά με την ισχύ της κοινοποιηθείσας
επίμαχης συμβάσεως.

β) Στη συνέχεια , η Vε1αΌ , θεωρώντας ότι η Αplix είχε λάβει
μια ολόκληρη σειρά μέτρων που απέβλεπαν στο να χάσει
το σήμα VεΐCΓ0 το διακριτικό του χαρακτήρα - ιδίως
επειδή τύπωνε στο επάνω μέρος των επιστολών της τη
πρόταση : «ο μεγαλύτερος παραγωγός VεΐCΓ0 στην Ευρώ
πη »- έφερε τη διαφορά ενώπιον του πρωτοδικείου του
Παρισιού, ισχυριζόμενη ότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνι
σμός και ζητώντας ταυτόχρονα από το δικαστήριο να
διατάξει τη λύση της συμβάσεως με ευθύνη της Αplix.
Στην απόφασή του της 17ης Μαρτίου 1981 , το γαλλικό
δικαστήριο θεώρησε ότι η όλη διαφορά θα έπρεπε να λυθεί
βάσει της ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται στη
συμφωνία που δεσμεύει τα μέρη και κήρυξε για το λόγο
αυτό τον εαυτό του αναρμόδιο . Η εν λόγω απόφαση
επικυρώθηκε από το εφετείο του Παρισιού με απόφασή
του της 19ης Οκτωβρίου 1981· το εφετείο διευκρίνησε ότι
η κοινοποιηθείσα στην Επιτροπή συμφωνία ισχύει προ
σωρινά και για όσο χρόνο η Επιτροπή δεν εκδίδει
απόφαση , καθώς και ότι το εθνικό δικαστήριο οφείλει να
την εφαρμόζει χωρίς να μπορεί κανείς να επικαλείται το
άρθρο 85 της Συνθήκης ΕΟΚ. Επίσης, ένα ολλανδικό
δικαστήριο αποφάνθηκε με απόφαση λήψεως προσωρι
νών μέτρων, της 23ης Ιουνίου 1983 , υπέρ της προσωρινής
ισχύος της συμφωνίας και θεώρησε ότι οι ταινίες Cro
chets-Boucles που εξάγονται στις Κάτω Χώρες από ένα
γάλλο μεταπωλητή της Αplix θα έπρεπε να θεωρηθούν ότι
θεμιτά είχαν διατεθεί στο εμπόριο στη Γαλλία (από την
Αplix) με το εμπορικό σήμα VεΐCΓ0 και με τη συγκατά
θεση της Vε1αΌ SΑ .

γ) Εν τω μεταξύ, μετά από τις αιτήσεις που απηύθυνε η
Επιτροπή για τη λήψη πληροφοριών, άρχισαν διαπραγ
ματεύσεις μεταξύ των μερών, στις αρχές του 1979, με
σκοπό να καταλήξουν σε συμβιβαστική συμφωνία με την

Αριθ . L 233/26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

οποία θα λαμβάνονταν υπόψη οι τροποποιήσεις που οι
υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν ζητήσει να επέλθουν στην
κοινοποιηθείσα συμφωνία, ιδίως, η κατάργηση της εδα

φικής αποκλειστικότητας που είχε παραχωρηθεί στην
Αρlix και οι ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας και μη
- ανταγωνισμού, η απαγόρευση για την Αρlix να πραγ
ματοποιεί εξαγωγές και η μεταβίβαση στη Velcro των
ενδεχόμενων διπλωμάτων βελτίωσης ευρεσιτεχνιών της
Αρlix στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Το αίτημα για τις εν λόγω τροποποιήσεις
επιβεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ιδίως,
με τις επιστολές της 7ης Ιουνίου 1979 και της 16ης
Νοεμβρίου 1981 , που απηύθυνε αντίστοιχα στην Velcro
και στην Αρlix.
Παρά τις ορισμένες διακοπές, στη διάρκεια των οποίων η
Velcro ζήτησε από την Επιτροπή να διατυπώσει αιτιάσεις,
όσον αφορά την επίμαχη σύμβαση , οι διαπραγματεύσεις
συνεχίστηκαν μεταξύ των μερών τουλάχιστον μέχρι το
καλοκαίρι του 1982, πράγμα που φαίνεται μεταξύ άλλων,
από τις επιστολές που απηύθυναν οι νομικοί σύμβουλοι
των μερών στην Επιτροπή , στις 27 Ιουλίου και στις 17
Σεπτεμβρίου 1982. Εντέλει, οι διπραγματεύσεις αυτές δεν
κατέληξαν, επειδή το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
επέρριπτε την ευθύνη στο άλλο . Πάντως από την πλευρά
της, η Αρlix δήλωνε πάντοτε ότι ήταν διατεθειμένη να
συμφωνήσει για την κατάργηση των ακόλουθων ρήτρων
που είχαν τεθεί οι περισσότερες προς το συμφέρον του
δικαιοπάροχου της συμβάσεως για την άδεια εκμετάλ
λευσης:
(i) απαγόρευση εξαγωγών προς τις χώρες που καλύ
πτονται με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης της
Velcro·

(Π ) υποχρέωση αποκλειστικών προμηθειών από την
εταιρεία Jakob Müller·
(iii) υποχρέωση της δικαιοδόχου να μεταβιβάσει στη
Velcro τα δικαιώματά της επί των διπλωμάτων
τελειοποιήσεως ευρεσιτεχνιών στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες*

(iv) ρήτρα περί μη ανταγωνισμού, εκτός ό,τι αφορά τις
χώρες που καλύπτονται από την άδεια εκμετάλλευ
σης, στις οποίες όμως δεν εφαρμόζεται η Κοινοτική
νομοθεσία Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την υποχρέωση μη αντα
γωνισμού, η Αρlix πράγματι εκμεταλλεύθηκε προϊόντα
άμεσα ανταγωνιστικά των αγγραφών της Velcro , και
συγκεκριμένα «αγγράφες-μανιτάρια» και αγγράφες που
κατασκευάζονται με ανταγωνιστικό δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας που είχε καταχωρίσει η Αρlix το 1967 .
δ) Ήδη από το 1979, η Velcro Europe πωλεί κατευθείαν τις
αυτόματες αγγράφες με το σήμα Velcro σε γάλλους
διανομείς. Σε επιστολή της, που απηύθυνε στις 4 Νοεμ
βρίου 1981 σε ένα από τους γάλλους διανομείς της, η
Αρlix αναφέρθηκε στο ότι θίγονται τα δικαιώματά της
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς πάντως να παρέχει
διευκρινίσεις, και μάλιστα χωρίς να αναφέρεται στο
σήμα Velcro ή στις αποφάσεις των γαλλικών δικαστη
ρίων επίσης, με επιστολές και Τelex του μηνός Απριλίου
1983 , προσήψε στη Velcro Europe το γεγονός ότι είχε
εξάγει στη Γαλλία ορισμένες ταινίες που είχαν στερεωθεί
με κόλληση , παραποιώντας έτσι μια βιομηχανική μέθοδο
για την οποία η Αρlix είχε λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
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στη χὠρα αυτή το 1973 . Στη συνέχεια , η Αρlix εξήγησε
στην Επιτροπή ότι είχε παρέμβει στο διανομέα αυτό με
επιστολή της της 4ης Νοεμβρίου 1981 στη βάση ακριβώς
αυτού του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με τη
Velcro, η εν λόγω επιστολή φαίνεται να είναι, παρά τις
νομικές προφυλάξεις, ως προς τη διατυπωσή της, ιδιαί
τερα απειλητική και μπορούσε να στρέψει την πελατεία
προς την Αρlix, λόγω των απειλούμενων δικαστικών
διώξεων.

ε) Στην απάντησή της προς την Επιτροπή , η Αρlix
υποστήριξε ότι η εν λόγω συμφωνία θα έπρεπε να παράγει
αποτελέσματα τουλάχιστον μέχρι τις 1 1 Αυγούστου 1989,
ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς του διπλώμα
τος ευρεσιτεχνίας αριθ . 2.015.550, για το οποίο επήλθε
και η τροποποίηση της 10ης Δεκεμβρίου 1973 . Πράγματι,
η εν λόγω τροποποίηση έγινε με τους ίδιους όρους όπως
και οι προηγούμενες τροποποιήσεις με τις οποίες είχε
παραταθεί η ισχύς της συμφωνίας μέχρι τις 15 Δεκεμ
βρίου 1977, χωρίς αμφισβητήσεις εκ μέρους της Velcro η
οποία μέχρι τότε είχε εισπράξει τα δικαιώματά της. Ως εκ
τούτου, η Αρlix είχε το δικαίωμα να ζητήσει να παραταθεί
μέχρι τις 1 1 Αυγούστου 1989 και η εδαφική της αποκλει
στικότητα, που της είχε παραχωρηθεί με την αρχική
σύμβαση .
Πάντως, διευκρίνισε ότι, λαμβανομένης υπόψη της
αρχής που διατυπώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση του Centrafarm /
Winthrop ί1), δεν εμπόκειτο ποτέ να προσπαθήσει να
αντιταχθεί στις εισαγωγές στο έδαφος της προϊόντων με
το σήμα Velcro , τα οποία θα είχαν διοχετευθεί στο
εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος με το ίδιο σήμα είτε από το
δικαιούχο του σήματος είτε με τη συγκατάθεσή του.
Θεωρεί εντούτοις ότι η σύμβαση του 1958 της δίνει
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος VεΐCΓ0 στη
Γαλλία και ότι το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα της
επιτρέπει να αντιταχθεί νομίμως στην εισαγωγή στη
γαλλική αγορά προϊόντων με το σήμα Velcro , τα οποία θα
είχαν πωληθεί κατευθείαν από τη Velcro Europe σε
γάλλους αγοραστές, χωρίς να έχουν προηγουμένως τεθεί
για πρώτη φορά στο εμπόριο στις Κάτω χώρες. Πάντως
φαίνεται ότι, πέρα από αυτό το θέμα αρχής που σταθερά
επικαλείται, η Αρlix πρακτικά δεν αντιτάχθηκε στις
εισαγωγές με προέλευση τις Κάτω χώρες, εκτός από την
περίπτωση της προαναφερόμενης επιστολής προς το
γάλλο διανομέα που εφοδιάζεται από τη Velcro . Εξάλλου
η Αρlix, θεωρώντας ότι δεσμεύεται από την απαγόρευση
εξαγωγών, δεν πραγματοποίησε ποτέ απευθείας πωλή
σεις στις χώρες της ΕΟΚ που καλύπτονται από απο
κλειστική άδεια εκμετάλλευσης της Velcro.

στ) Σε επιστολή της, της 11ης Ιουλίου 1983 , που απηύθυνε
στην Επιτροπή , η Velcro αμφισβητούσε ακόμη μια φορά
το ότι κοινοποιηθείσα σύμβαση θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι συνέχιζε να ισχύει μετά το Δεκέμβριο 1977 . Με την
ευκαιρία αυτή δήλωσε ότι. δεν μπόρεσε να παραταθεί η
ισχύς της συμβάσεως με την τροποποίηση της 10ης
Δεκεμβρίου 1973 , επειδή το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας, αφενός, είχε παραχωρηθεί στην Αρlix, κατόπιν
αιτήσεως της τελευταίας, αποκλειστικά και μόνο για να
μπορεί να παρέμβει σε μια δίκη που είχε προκαλέσει η
Velcro για παραβίαση των δικαιωμάτων της από διπλώ
ματα ευρεσιτεχνίας εναντίον της γαλλικής εταιρείας
Decor , και αφετέρου, δεν επρόκειτο ποτέ να το είχε
εκμεταλλευθεί.
(') Απόφαση της 31 . 10. 1974, υποθ . 16/74, Συλλογή 1974, σ . 1183 .

30 . 8 . 85

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η Επιτροπή , προβαίνοντας παρακάτω στη νομική εκτί
μηση των ρήτρων της κοινοποιηθείσας συμβάσεως βάσει
των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης ΕΟΚ, δεν
προτίθεται να προδικάσει τη νομική εκτίμηση στην
οποία, ενδεχομένως, να προβούν τα εθνικά δικαστήρια,
όσον αφορά την παράταση της ισχύος της συμβάσεως
αυτής με την τροποποίηση της 10ης Δεκεμβρίου 1973 .
ζ) Κατά την ακρόαση της 25ης Οκτωβρίου 1984, τα συμ
βαλλόμενα μέρη επαναδιατύπωσαν τις βασικές θέσεις
του . Ειδικότερα, η Αρίΐχ ζήτησε από την Επιτροπή να της
αναγνωρίσει το δικαίωμα να αντιτάσσεται στις κατευ
θείαν εισαγωγές προϊόντων με το σήμα της VοΙογο στην
περίπτωση που γίνει αποδεκτή από τα εθνικά δικαστήρια
η ιδιότητά της ως αποκλειστικού δικαιοδόχου της
συμφωνίας εκμεταλλεύσεως αυτού του εμπορικού σήμα
τος .

Διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους
της VεΐCΓ0 , όσον αφορά την κατάργηση των ρήτρων
αποκλειστικής προμήθειας, απαγόρευσης των εξαγω
γών, μη ανταγωνισμού και μεταβιβάσεως των δικαιωμά
των επί διπλωμάτων βελτίωσης ευρεσιτεχνιών, στο μέτρο
που η κατάργηση των ρήτρων αυτών θα είχε επιτρέψει
στην Επιτροπή να χορηγήσει απαλλαγή για τη σύμβαση ,
τουλάχιστον, όσον αφορά το παρελθόν. Εξάλλου, η Αρίΐχ
εξέφρασε μια ακόμη φορά την επιθυμία της να καταλήξει
με τη VεΐCΓ0 σε συμφωνία με την οποία να μη θίγονται οι
κανόνες ανταγωνισμού . Η VεΐCΓ0 από την πλευρά της
εξέφρασε την άποψη ότι η τροποποιητική συμφωνία της
10ης Δεκεμβρίου 1973 δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περαι
τέρω συμφωνία βάσει της οποίας να μπορεί εγκύρως να
παραταθεί η ισχύς της συμβάσεως του 1958, και τούτο
επειδή στην τροποποίηση αυτή - όπως εξάλλου και στις
προηγούμενες τροποποιήσεις - τα συμβαλλόμενα μέρη
αναφέρονται ρητά στο άρθρο 19 της συμβάσεως του 1958
με την οποία τίθεται η αρχή της αυτομάτου παρατάσεως
της ισχύος της.

Αμφισβήτησε επίσης το δικαίωμα της Αρίΐχ νά χρησιμο
ποιεί το σήμα VεΐCΓ0 στη Γαλλία κατά τρόπο άμεσο ή
έμμεσο μετά τη λήξη ισχύος των βασικών διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας το Δεκέμβριο 1977 , και απέκλεισε το
ενδεχόμενο να εξευρεθεί βραχυπρόθεσμα κάποια
συμβιβαστική λύση .
Β . ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

I. Περιεχόμενο της παρούσας απόφασης
Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι μια σύμβαση της
14ης Οκτωβρίου 1958 στην οποία συμμετέχουν μόνο δύο

επιχειρήσεις και η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού αριθ. 17 , πριν από την
1η Φεβρουαρίου 1963 . Πρόκειται, ως εκ τούτου, για σύμβαση
η οποία , - αν υπάγεται στο άρθρο 85 , παράγραφος 1 , και
πληροί τους όρους του άρθρου 85 , παράγραφος 3 - μπορούσε
να εξαιρεθεί αναδρομικά από την Επιτροπή βάσει του άρθρου
6, εδάφιο 2 του κανονισμού αριθ. 17. Η Επιτροπή , πράγματι,
δεν αποκλείει ότι για το διάστημα μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου
1977 ορισμένες ρήτρες της συμβάσεως θα μπορούσαν είτε να
μην εμπέσουν στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 85
παράγραφος 1 , καθώς οι συνθήκες θα μπορούσαν να δικαι
ολογήσουν την προστασία των επενδύσεων που έκανε η
δικαιοδόχος στη Γαλλία μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1977, ημερο
μηνία που στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτει με τη λήξη
ισχύος των βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της VεΐCΓ0
στη Γαλλία , - είτε να τύχουν απαλλαγής βάσει του άρθρου 85
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παραγραφος 3 . Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί ότι σήμερα, δεν
υπάρχει πλέον λόγος να κριθεί η εγκυρότητα της σύμβασης
του 1958 για το διάστημα πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 1977 ,

διάστημα κατά το οποίο τα μέρη εξετέλεσαν καλόπιστα την
εν λόγω σύμβαση . Η Επιτροπή , εξάλλου, δεν έχει υπόψη της,
για το διάστημα αυτό, καταγγελίες εκ μέρους τρίτων εκκρε
μείς ενώπιον της ή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Αντίθετα , η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αποφανθεί κατά
πόσο είναι έγκυρη η σύμβαση για το διάστημα μετά τις 15
Δεκεμβρίου 1977 , διάστημα για το οποίο η Επιτροπή έλαβε
καταγγελία εκ μέρους της VεΐCΓ0 SΑ και ενός από τους
δικαιοδόχους της . Η Επιτροπή θεωρεί, εξάλλου, ότι δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι, μετά τη λήξη της ισχύος των βασικών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της VεΐCΓ0 στη Γαλλία το Δε
κέμβριο του 1977 , εφαρμόζεται στη σύμβαση η απαγόρευση
του άρθρου 85 , παράγραφος 1 και δεν μπορεί να επιτραπεί
εξαίρεση βάσει του άρθρου 85 , παράγραφος 3 .

II . Άρθρο 85 παράγραφος 1
Η σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1958 για την παροχή αδείας
εκμεταλλεύσεως, που συμπληρώθηκε από τις τροποποιητι
κές συμφωνίες της 17ης Νοεμβρίου 1958 και 29ης Μαΐου 1972
καθώς και, ενδεχομένως, της 10ης Δεκεμβρίου 1973 , αποτε
λεί συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 85 . Η συμφωνία αυτή έχει ως αντικείμενο ή αποτέ
λεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της
κοινής αγοράς, μέσω των κατωτέρω εξεταζόμενων ρητρών
οι περιορισμοί που απορρέουν από αυτές έχουν αισθητές
επιπτώσεις επί της σχετικής αγοράς αγγραφών, αν ληφθεί
υπόψη το μερίδιο που κατέχει στη γαλλική αγορά η εταιρεία
Αρίΐχ .

1 . Οι διατάξεις της συμφωνίας που παρατίθενται στα
σημεία 1 έως 8 στο τμήμα Α, I, συνιστούν, μετά τις 15 Δε
κεμβρίου 1977 , περιορισμούς του ανταγωνισμού κατά την
έννοια του άρθρου 85 παράγραφος 1 .
Σημεία 1 και 2: Έτσι όπως προβλέπεται από τη σύμ
βαση και εφαρμόζουν τα μέρη , η αποκλειστικότητα που
παραχώρησε η Αρίΐχ καταργεί την ελευθερία της VεΐCΓ0
να εκμεταλλεύεται άμεσα στη Γαλλία , τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που αφορούν τις σχετικές αγγράφες και το
εμπορικό σήμα VεΐCΓ0 , καθώς και να παρέχει άδειες
εκμεταλλεύσεως σε άλλες επιχειρήσεις που, ενδεχομέ
νως, ενδιαφέρονται για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και το εμπορικό σήμα , εμποδίζοντας έτσι το να ασκείται
στη γεωγραφική αυτή περιοχή ένας ανταγωνισμός μετα
ξύ περισσοτέρων φορέων εκμετάλλευσης της ίδιας ευρε
σιτεχνίας και του ίδιου σήματος.

Μια τέτοια συμβατική υποχρέωση επιβαλλόμενη στον
κάτοχο δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπόκει
ται στη συγκεκριμένη περίπτωση , τουλάχιστον αφότου
έπαυσαν να ισχύουν τα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνί
ας, στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 85 παραγρα
φος 1 . Πράγματι, αν υποτεθεί ότι η ισχύς της συμβάσεως
είχε εγκύρως παραταθεί μέχρι του 1989 και η Αρίΐχ
εκμεταλλευόταν μέχρι τότε τα ισχύοντα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της VεΐCΓ0 , η αποκλειστικότητα για τέτοια
διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι η σύμβαση δεν είναι αφεαυτής ασυμβίβαστη με το
άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης παρά μόνο αν
αφορούσε πλέον την εισαγωγή και την προστασία μιας
νέας τεχνολογίας στο παραχωρούμενο έδαφος, κατά την
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έννοια της αποφάσεως Μais του Δικαστηρίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων ('), πράγμα που δεν συμβαίνει στη
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που ισχύουν ακόμη , αλλά και τα προϊόντα που κατα

Σημείο 3 Η απαγόρευση εξαγωγών εμποδίζει την Αplix
να πωλεί τα προϊόντα της εκτός του παραχωρηθέντος
εδάφους, στις χώρες όπου η VβΐCΓ0 παραχώρησε απο
κλειστικές άδειες εκμετάλλευσης. Το γεγονός ότι μια
αποκλειστική άδεια αποτελεί ακόμη το αντικείμενο
εκμεταλλεύσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία
και τη Δανία εμποδίζει την Αplix από του να εξάγει
κατευθείαν από τη Γαλλία στη χώρα αυτή τις δικές της
αγγράφες Crochets-Boucles που έχουν κατασκευαστεί με

σκευάζονται με βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που η
ισχύς τους έχει λήξει και τα οποία είναι σήμερα τα μόνα
που εκμεταλλεύονται τόσο η Αplix όσο και η VεΐCΓ0. Η

τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Velcro . Η Αplix ανέλαβε
επίσης ρητά την υποχρέωση να μην προβεί σε τέτοιες
εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο με τα σήμα VεΐCΓ0

εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 1 σε αυτόν τον
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν αποκλείεται

μέσω συμβιβασμού με τον δικαιοδόχο της VεΐCΓ0 στο
Ηνωμένο Βασίλειο, της Selectus Ltd στις 2 Νοεμβρίου
1983 , ενώπιον του HΊ§1Ι Court οί Justice, Chancery Divi

συγκεκριμένη περίπτωση .

Η παραχωρηθείσα αποκλειστικότητα , έτσι όπως εφαρ
μόστηκε μέχρι σήμερα από τα μέρη , έχει ως αποτέλεσμα
τον περιορισμό της ελευθερίας της VεΐCΓ0 να εμπορεύεται
άμεσα στη Γαλλία όχι μόνο ενδεχόμενα νέα προϊόντα που

προέρχονται από διπλώματα βελτίωσης ευρεσιτεχνιών

από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά διατίθενται στο
εμπόριο με το σήμα Velcro του δικαιοπάροχου, και ότι η
Αplix έχει αναλάβει την υποχρέωση , σύμφωνα με τη
σύμβαση , να πωλεί, με το όνομα VεΐCΓ0, όλα τα προϊόντα
που προέρχονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας .
Αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι η τέτοια χρησιμο
ποίηση του σήματος δεν προβλέφθηκε αποκλειστικά και
μόνο υπέρ της Αplix, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η
εταιρεία Αplix αδίκως θεωρεί ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν
απαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που
φέρουν σήμα και έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία σε ένα
άλλο κράτος μέλος.
Στην απόφασή του Hαg (2) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι το γεγονός της απαγο
ρεύσεως εμπορίας, σε ένα κράτος μέλος, ενός προϊόντος
που φέρει νομίμως σήμα , σε άλλο κράτος μέλος, για το
λόγο ότι ένα ομοιότυπο σήμα με την ίδια καταγωγή
• υφίσταται στο πρώτο κράτος μέλος, είναι ασυμβίβαστο
με τις διατάξεις της συνθήκης ΕΟΚ.
Από την απόφαση αυτή προκύπτει, σαφώς, ότι η παρα
χώρηση ενός εθνικού σήματος δεν έχει αποτελέσματα,
όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου σημάτων, με άλλα
λόγια, ούτε ο παραχωρών ούτε ο αποκτών ένα εθνικό
σήμα δεν μπορούν να αντιταχθούν, με βάση το δικαίωμα
αυτό, σε κατευθείαν εισαγωγές που πραγματοποιούνται
από τον άλλο. Αν δεν επιτρέπεται να γίνεται επίκληση
του δικαιώματος του σήματος έναντι τω άμεσων εισαγω
γών ακόμη και όταν το σήμα έχει παραχωρηθεί ή έχει
αποτελέσει το αντικείμενο άλλης μορφής μεταβιβάσεως
του (αναγκαστική εκτέλεση ή απαλλοτρίωση), ο κανό
νας αυτός εφαρμόζεται α fortiori όταν το σήμα αποτελεί
απλώς το αντικείμενο αδείας εκμεταλλεύσεως .

Από τη φύση και μόνο του εμπορικού σήματος είναι
δυνατό λοιπόν να συναχθεί, ελλείψει οποιασδήποτε
δικαιολόγησης της ανάγκης παροχής προστασίας ακόμη
και μετά το Δεκέμβριο 1977 για την εισαγωγή του
σήματος VεΐCΓ0 στη Γαλλία υπέρ της VεΐCΓ0 ή της Αplix,
ένα δικαίωμα κατακερματισμού των εθνικών αγορών με
απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων κατασκευασθέ
ντων σε άλλο κράτος μέλος που φέρουν νομίμως το σήμα
VεΐCΓ0, που έχει επιθέσει ο ίδιος ο δικαιούχος του
σήματος ή οποιοσδήποτε από τους δικαιοδόχους του . Το
ότι γίνεται ενδεχόμενα αποδεκτή μια τέτοια προσβολή
της ελευθερίας των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών
μπορεί να αξιολογηθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση ,
μόνο βάσει των κριτηρίων που θεσπίζονται από το άρθρο
85 παράγραφος 3 .
(1) Απόφαση της 8 . 7 . 1982, Συλλογή ΔΕΚ 1982, σ . 2015 .
(2) Απόφαση της 3 . 7 . 1974 , υποθ. 192/73 , Συλλογή ΔΕΚ 1974,
σ . 731 .

sion στο Λονδίνο .

Επίσης, όπως αναφέρεται και στην προαναφερόμενη
αποφάση 76/29/EOK/AOIP/Beyrard , από την ύπαρξη
του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας του παραχωρούντος
άδεια εκμεταλλεύσεως δεν απορρέει δικαίωμά του να
απαγορεύει στο δικαιοδόχο του να εξάγει προς χώρες
όπου ο ίδιος έχει παραχωρήσει άδεια εκμεταλλεύσεως . Η
προστασία ενός δικαιοδόχου άδειας εκμεταλλεύσεως
έναντι του ανταγωνισμού που ασκεί άλλος δικαιοδόχος,
και η οποία παρέχεται με συμβατική απαγόρευση εξαγω
γής ή εισαγωγής, συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού
κατά την έννοια του άρθρου 85 παράγραφος 1 . Επίσης,
όπως εκτίθεται παραπάνω, ούτε η προσφυγή στο δικαί
ωμα του σήματος VεΐCΓ0 επιτρέπει μια τέτοια στεγανο
ποίηση των αγορών.
Σημείο 4 Η αυτόματη παράταση της διάρκειας ισχύος
της συμβάσεως για την παραχώρηση άδειας εκμεταλλεύ
σεως με την επιβολή του μοναδικού όρου για την Αplix να
αναλάβει το βάρος των εξόδων που αφορούν τη διατήρη
ση σε ισχύ των διπλωμάτων βελτίωσης της ευρεσιτεχνίας
που θα ζητούσε να χρησιμοποιήσει, αποτελεί εμπόδιο στη
δυνατότητα του παραχωρούντος την άδεια να αποδε
σμευτεί από τις υποχρεώσεις του που περιορίζουν τον
ανταγωνισμό, κατά τη λήξη της νομικής προστασίας των
βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ο περιορισμός του ανταγωνισμού που προκύπτει απο την
κατάργηση της δυνατότητας αυτής για τη VεΐCΓ0 είναι
ακόμη σοβαρότερος, στο μέτρο που η συμφωνία δεν
προβλέπει τη δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας, εκτός
από τις περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων της συμβά
σεως. Όπως αναφέρεται και στην απόφαση 76/29/
EOK/AOIP/Beyrard, τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύ
θερα να προβλέπουν με ύστερες συμφωνίες τους την
παράταση ισχύος της συμβάσεως* η Επιτροπή υποστηρί
ζει την αρχή σύμφωνα με την οποία η μονομερής παρά
ταση της διάρκειας ισχύος της συμβάσεως δηλαδή
ελλείψει χωριστών συμφωνιών, δεν είναι επιτρεπτή . Στη
συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι η
διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε νόμιμα μέχρι το
Δεκέμβριο του 1977 με τις ειδικές συμφωνίες της 17ης
Νοεμβρίου 1958 και 29ης Μαΐου 1972, που αφορούν τα
λεγόμενα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που μόνο
αυτά επέτρεψαν την αποτελεσματική εκμετάλλευση των
αγγραφών VεΐCΓ0.

Σημείο 5 Έτσι όπως ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από
τα συμβαλλόμενα μέρη , η υποχρέωση προμήθειας των
αργαλειών, καθώς και των άλλων ειδών εξοπλισμού από
την Fabriques de Metiers a Rubans Jacob Müller αφορά
μόνο τα συγκεκριμένα είδη εξοπλισμού για την παραγω
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γή των αυτόματων αγγραφών, όπως πχ. οι αργαλειοί για
την ύφανση των ταινιών ή τα εργαλεία κοπής για το
σχηματισμό των αγγίστρων ( CΙΌΟΙΙCΙS). Από το 1977
τουλάχιστον, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρχαν στην
αγορά υποκατάστατα προϊόντα (βλέπε σημείο Α, II , 3),
μια τέτοια υποχρέωση στερεί το δικαιοδόχο από την
ελευθερία εφοδιασμού του με όρους, ενδεχόμενα, πιο
ευνοϊκούς από άλλους κατασκευαστές στην κοινή αγο
ρά . Μια τέτοια υποχρέωση αφαιρεί από την δικαιοδόχο
επιχείρηση την ελευθερία να προμηθεύεται υπό όρους,
ενδεχομένως, πλέον ευνοϊκούς απο άλλους κατασκευα
στές στο εσωτερικό της καινής αγοράς .
Η υποχρέωση αυτή έχει ως συνέπεια , πέρα από τον
περιορισμό της ελευθερίας του δικαιοδόχου, μια μεταβο
λή στη θέση των τρίτων, ιδίως των κατασκευαστών
αργαλειών, και μάλιστα μεταβολή αισθητή στο μέτρο
που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύουν ένα
σημαντικό καταναλωτή .
Σημείο 6 Εξάλλου, η υποχρέωση να μη χρησιμοποιού
νται οι αργαλειοί εκτός του παραχωρηθέντος εδάφους
περιορίζει την ελευθερία της δικαιοδόχου επιχειρήσεως
να κατασκευάζει σε άλλα κράτη μέλη πλην της Γαλλίας
τις αγγράφες VCΙCΓΟ για τις οποίες έχει αποκτήσει άδεια
εκμεταλλεύσεως της ευρεσιτεχνίας. Ο περιορισμός αυ
τός εμποδίζει την παραγωγή της σε χώρες της κοινής
αγοράς, όπου τούτο θα ήταν ευνοϊκότερο .
Σημείο 7 Η υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να
απέχουν από οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού εμποδί
ζει τη δικαιοδόχο επιχείρηση και τον δικαιοπάροχο να
πραγματοποιήσουν εργασίες έρευνας στους παράλλη
λους τομείς με αυτούς των παραχωρηθέντων δικαιωμά
των ευρεσιτεχνίας, καθώς και να κατασκευάζουν και να
εμπορεύονται σχετικά ανταγωνιστικά προϊόντα στη
διάρκεια ισχύος της συμβάεως.
Σημείο 8 Η υποχρέωση της VΕΐCΓ0 να αποκτήσει επ
ονόματι της τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αφορούν
ευρεσιτεχνίες βελτίωσης της Αρίΐχ που έχουν κατ' αρχήν
κατοχυρωθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ
μανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία , συνιστά
αδικαιολόγητη επέκταση των διπλωμάτων των οποίων
έχει παραχωρηθεί η άδεια εκμετάλλευσης, λόγω του
γεγονότος ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται
από τον δικαιοπάροχο δικαιώματα βιομηχανικής ιδιο
κτησίας για να περιέρχονται στην κατοχή του ευρεσιτε
χνίες τελειοποιήσεως που δημιούργησε, εν όλω ή εν μέρει,
ο δικαιοδόχος του.

2. Οι ανωτέρω εξεταζόμενοι περιορισμοί του ανταγωνισμού
είναι μετά τη λήξη της ισχύος των βασικών διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας το Δεκέμβριο του 1977 φύσεως τέτοιας που
να επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών . Η
παραχωρηθείσα αποκλειστικότητα εμποδίζει την VΕΙΟΓΟ
από του να εκμεταλλεύεται άμεσα τα διπλώματα ευρεσι
τεχνίας και το εμπορικό σήμα της στη Γαλλία και, κατά
συνέπεια , από του να πραγματοποιεί ενδεχομένως εξα
γωγές προς ή από το έδαφος αυτό. Η απεριόριστη
διάρκεια ισχύος της συμφωνίας επηρεάζει τις συναλλα
γές μεταξύ κρατών μελών τουλάχιστον στο μέτρο που,
όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση , συνδυάζε
ται με άλλες περιοριστικές ρήτρες που μπορούν να
επηρεάζουν τις συναλλαγές αυτές . Η επιβαλλόμενη στη
δικαιοδόχο επιχείρηση υποχρέωση να προμηθεύεται
αργαλειούς και άλλο κατασκευαστικό εξοπλισμό από
τον οριζόμενο στη σύμβαση προμηθευτή , εγκατεστημένο
στην Ελβετία , της αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα
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προμήθειας από άλλα κράτη μέλη και κατά συνέπεια
περιορίζει το εμπόριο των προϊόντων αυτών μεταξύ της
Γαλλίας και των άλλων κρατών μελών.
Οι περιορισμοί του δικαιώματος που παραχωρήθηκε στη
δικαιοδόχο επιχείρηση , να κατασκευάζει τα προϊόντα
μόνο στο γαλλικό έδαφος, της απαγορεύει τη μεταφορά
του κέντρου παραγωγής ή τη δημιουργία νέων κέντρων σε
άλλα κράτη μέλη . Η επιβαλλόμενη στα συμβαλλόμενα
μέρη απαγόρευση να ενδιαφέρονται για ανταγωνιστικά
προϊόντα, τους αφαιρεί τη δυνατότητα να εμπορεύονται
τέτοια προϊόντα πέραν από τα σύνορα των κρατών μελών
ή να συνάπτουν για τέτοια προϊόντα συμφωνίες παροχής
αδείας εκμεταλλεύσεως με επιχειρήσεις άλλων κρατών
μελών. Η απαγόρευση εξαγωγών απομονώνει τις αγορές
ορισμένων άλλων κρατών μελών από τη γαλλική αγορά .
Η υποχρέωση να μεταβιβάζονται στη VΟΙΟΓΟ ορισμένα
ξένα διπλώματα βελτίωσης ευρεσιτεχνιών εμποδίζει τη
δικαιοδόχο επιχείρηση από του να αποκτά ενδεχομένως
την κυριότητα των διπλωμάτων που αναφέρονται σε
αυτές τις βελτιώσεις ευρεσιτεχνιών, και κατά συνέπεια
να τα εκμεταλλεύεται σε αυτά τα κράτη , κατά τρόπο
άμεσο παραχωρώντας εκεί άδειες εκμεταλλεύσεως.
III . Άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ

Δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 85 , οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου μπορούν να κηρυχθούν
ανεφάρμοστες στις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που
συμβάλλουν για τη βελτίωση της παραγωγής ή τη διανομή
των προϊόντων ή την προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής
προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές
δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, χωρίς:
α) να επιβάλλονται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιο
ρισμοί που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των
στόχων αυτών,
β) να παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα
καταργήσεως του ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήμα
τος των σχετικών προϊόντων.
1 . α) Στο μέτρο που η συμφωνία προβλέπει υπέρ της Αρίΐχ
και για όλη την διάρκεια ισχύος των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που έπαυσαν να ισχύουν το 1977 , τις
δεσμεύσεις του παραχωρούντος την άδεια να μην
εκμεταλλεύεται ο ίδιος τα προϊόντα στη Γαλλία ,
καθώς και να μη παρέχει άλλες άδειες εκμετάλλευσης
στο έδαφος αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία
αυτή έτυχε απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 85 παρά
γραφος 3 , στην περίπτωση που δεν μπόρεσε να
εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγρα
φος 1 , και στο μέτρο που στη συγκεκριμένη περίπτω
ση συνέτρεχαν μέχρι το Δεκέμβριο του 1977 οι όροι
που αναφέρονται στην απόφαση ΜΑΐS , και ιδιαίτερα
όσον αφορά την καινοτομία της τεχνολογίας, τις
απαιτούμενες επενδύσεις και τις ευνοϊκές συνέπειες
στον ανταγωνισμό με άλλα προϊόντα .
Πράγματι, μπορούμε να δεχτούμε ότι διευκολύνοντας
την Αρίΐχ στην απόφασή της να αποδεχτεί τον κίνδυνο
επενδύσεως κεφαλαίων στην εκμετάλλευση διπλωμά
των ευρεσιτεχνίας νβίατο, και επιτρέποντας, ως εκ
τούτου, την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, δηλαδή
των αγγραφών με αυτόματο δέσιμο, σε ανταγωνισμό
με τους μηχανισμούς του τύπου φερμουάρ , η παραχω
ρηθείσα αποκλειστικότητα συμβάλλει στην τεχνική
και οικονομική πρόοδο .
Η βιομηχανική εκμετάλλευση των διπλωμάτων ευρε
σιτεχνίας ΥΒΐCΓΟ με την παραχώρηση της άδειας
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εκμετάλλευσής τους επέτρεψε το να τεθεί στη διάθεση
των επιχειρήσεων που το χρησιμοποιούν, ένα προϊόν
που εκτιμάται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
και τις ειδικές χρήσεις για τις οποίες προορίζεται ένα

τέτοιο προϊόν, έτσι ώστε να μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις αντλούν ένα δίκαιο τμήμα
του οφέλους που προκύπτει από τη συμφωνία . Η
εδαφική προστασία που απορρέει από την αποκλει
στικότητα πωλήσεως και από τη συναφή απαγόρευση
εξαγωγής που έχουν επιβληθεί στο δικαιοπάροχο,
μπορούν να θεωρηθούν ως απαραίτητες για να δεχτεί
ο δικαιοδόχος να καταβάλλει τις αναγκαίες προσπά
θειες για την τελειοποίηση και την κατασκευή του
νέου υλικού - που βρισκόται ακόμη στο πειραματικό
στάδιο κατά τη σύναψη της συμφωνίας - καθώς και
για τη δημιουργία μιας αγοράς, που στην αρχή ήταν
εντελώς ανύπαρκτη και σημαντικής επιχειρηματικής
φήμης για το σήμα VεΐCΓ0 . Η συμφωνία δεν είχε ως
αποτέλεσμα την κατάργηση του ανταγωνισμού, όσον
αφορά σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων,
στο μέτρο που στη Γαλλία υφίστανται πολλοί άλλοι
παραγωγοί οι οποίοι κατασκευάζουν ανταγωνιστικά
προϊόντα .

β) Αντίθετα, όσον αφορά τους περιορισμούς εμπορίας
στη Γαλλία των προϊόντων που κατασκευάζονται από
τη VC1CΓO ΕιίΓορC αποκλειστικά σύμφωνα με μεθόδους
που δεν προστατεύονται πλέον από τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, και ιδίως αυτές που καλύπτονται από
να γαλλικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας αριθ. 1 182 436
και 1 188 714, ονομαζόμενα βασικά διπλώματα ευρε
σιτεχνίας, που έχουν λήξει αντίστοιχα στις 9 Αυγού
στου και στις 15 Δεκεμβρίου 1977 , η Επιτροπή δεν

διαβλέπει καμία δικαιολόγησή τους κατά την έννοια
του άρθρου 85 παράγραφος 3 , τη στιγμή που έχει
παύσει η ισχύς των διπλωμάτων αυτών.
Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι η συμβατικά
παραχωρούμενη αποκλειστικότητα για τα διπλώμα
τα ευρεσιτεχνίας δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί
από την ύπαρξη και τη διατήρηση σε ισχύ των
τελευταίων αυτών: καμία αποκλειστικότητα δεν μπο
ρεί να ισχύει πλέον στη συγκεκριμένη περίπτωση
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας VεΐCΓ0, τα οποία εκμεταλ
λεύτηκε η δικαιοδόχος επιχείρηση στη διάρκεια όλης
της περιόδου ισχύος, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να
προβληθεί καμία αντίρρηση , εκ του λόγου τούτου, ως
προς την εισαγωγή και την εμπορία στη Γαλλία
προϊόντων που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με μεθό
δους που δεν προστατεύονται πλέον.
Επίσης δεν είναι δυνατόν να προβληθεί κανένας λόγος
που να δικαιολογεί την απαγόρευση μιας τέτοιας
εμπορίας βάσει μιας ενδεχόμενης αποκλειστικής χρη
σιμοποιήσεως του σήματος . Βέβαια, αντίθετα με τα
δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσι
τεχνίας, το δικαίωμα επί του εμπορικού σήματος δεν
περιορίζεται χρονικά , χάρη , σε ορισμένες περι
πτώσεις, στην συνέχιση της χρησιμοποίησης του και
στις ανανεώσεις της καταχώρησής του. Ο κάτοχος
ενός εμπορικού σήματος και οι δικαιοδόχοι του δεν
δύνανται πάντως να προβάλουν τα δικαιώματα που
έχουν επί του σήματος σε περίπτωση που ένας από
αυτούς κάνει εξαγωγή στο έδαφος ενός άλλου μέσα
στην ΕΟΚ, εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται από
ειδικούς λόγους που αναφέρονται κυρίως στην προ
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στασία της εισαγωγής του σήματος στο εν λόγω
έδαφος .
Σε μια περίπτωση όπως η προκείμενη , είναι δυνατόν

να γίνει αποδεκτό ότι η αποκλειστικότητα της χρησι
μοποίησης του εμπορικού σήματος βοηθά την προώ
θηση και τη διείσδυση ενός νέου προϊόντος σε νέα
εδάφη όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους ο δικαι
οπάροχος ή οι δικαιοδόχοι· λόγω των συγκεκριμένων
περιστάσεων, πάντως, η αποκλειστικότητα αυτή θα

πρέπει να παύσει το αργότερο μετά την λήξη της
ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ώστε να επι

τραπεί η εξάπλωση των προϊόντων, τα οποία μέχρι
τότε προστατεύονται από τον ανταγωνισμό σε περιο
ρισμένες γεωγραφικές περιοχές και μέσα στα εθνικά
σύνορα , καθώς και να επιβληθούν σε όλο το γεωγρα
φικό χώρο της διευρυμένης αγοράς της Κοινότητας .
Πράγματι, η Επιτροπή , σχεδόν είκοσι χρόνια μετά
την εισαγωγή του σήματος VΟΙΟΓΟ στη Γαλλία , καθώς

και στις άλλες χώρες της Κοινότητας, κυρίως στις
Κάτω Χώρες, δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν
στην υπόθεση αυτή υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που
μπορούν ακόμη να δικαιολογήσουν αποκλειστικότη
τα του σήματος υπέρ της Αρίΐχ ή της VΟΙΟΓΟ μετά τη
λήξη της ισχύος των βασικών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας το Δεκέμβριο 1977 .

γ) Τέλος, για την περίπτωση κατά την οποία οι συμβα
τικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών
επρόκειτο να συνεχιστούν μετά το Δεκέμβριο 1977 για
την εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
αριθ . 2 015 550 - καθώς και, ενδεχομένως άλλων
προστατευομένων μεθόδων παραγωγής που η Αρίϊχ
θα είχε το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται μέχρι τον
Αύγουστο 1989, δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή υπέρ
της Αρίΐχ βάσει του άρθρου 85 , παράγραφος 3 , δηλαδή
να θεωρηθεί για ορισμένο διάστημα ότι δεν υπάγεται
στο άρθρο 85 παράγραφος 1 , η αποκλειστικότητα του
δικαιώματος κατασκευής και πώλησης υπέρ της
Αρίΐχ, όσον αφορά αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή
οποιοδήποτε νέο άλλο δίπλωμα , παρά μόνον αν
αποδεικνυόταν ότι τα διπλώματα αυτά όντως τυγχά
νουν εκμεταλλεύσεως. Όμως, αφενός, σύμφωνα με
τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή ,
κανένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει τύχει
εκμεταλλεύσεως εκ μέρους της Αρίΐχ, και αφετέρου,
ακόμη και αν ίσχυε το αντίθετο και ήταν δυνατόν να
δικαιολογηθεί η ύπαρξη ενός αποκλειστικού δικαιώ
ματος υπέρ της Αρίΐχ, τούτο πάντως δεν θα της
επέτρεπε να αντιταχθεί εγκύρως στην εισαγωγή προϊ
όντων με το σήμα της VεΐCΓ0 , που έχουν κατασκευα
σθεί σε άλλα κράτη μέλη όχι σύμφωνα με αυτά τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλλά με τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν παύσει να ισχύουν.

2 . Η απαγόρευση εξαγωγών που έχει επιβληθεί στην Αρίΐχ, η
αυτόματη παράταση της διάρκειας της συμβάσεως, η
υποχρέωση σχετικά με την αποκλειστική προμήθεια από
την F&βπQUG άε ΜείΐεΓS J&ΙίοΙ) ΜϋΙΙεΓ , η υποχρέωση για την
Αρίΐχ να απέχει από την κατασκευή του καλυπτόμενου με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος έξω από το παραχωρη
θέν έδαφος, η ρήτρα περί μη ανταγωνισμού, η υποχρέωση
για την δικαιοδόχο επιχείρηση να παραχωρήσει στον
δικαιοπάροχο τα δικαιώματά της επί ορισμένων ξένων
διπλωμάτων βελτίωσης ευρεσιτεχνιών από το Δεκέμβριο
του 1977, δεν δικαιολογούνται κατά κανένα τρόπο στα
ισχύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή στο δικαίωμα επί
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του σήματος και δεν πληρούν τους όρους που προβλέπο
νται από το άρθρο 85 παράγραφος 3 .
α) Η απαγόρευση πραγματοποίησης άμεσων εισαγωγών
που επιβάλλεται στην Αρίϊχ αποσκοπεί να επιτρέψει τη
διατήρηση ενός συστήματος εδαφικής προστασίας
προς όφελος άλλων δικαιοδόχων της VεΐCΐΌ στην
κοινή αγορά καθώς και προς όφελος του δικαιοπάρο
χου. Αν στο παρελθόν η απαγόρευση εξαγωγών που
είχε επιβληθεί από την VεΐCΓ0 στην Αρίΐχ και στους
άλλους δικαιοδόχους μπορούσε να είχε τύχει απαλλα

γής για ορισμένη χρονική περίοδο στη διάρκεια της
οποίας ίσχυαν στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της
κοινής αγοράς βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
λαμβανομένης, ιδίως, υπόψη της μεταβιβασθείσας
καινοτόμου τεχνολογίας και των επενδύσεων που
πραγματοποίησαν οι δικαιοδόχοι, η χορήγηση μιας
τέτοιας απαλλαγής δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί
τουλάχιστον μετά το 1977 . Η απαγόρευση αυτή απο
τελεί, ως έκ τούτου, σοβαρό πλήγμα για την ελευθερία
ανταγωνισμού της Αρίΐχ μέσα στην κοινή αγορά .
β) Οι διατάξεις του άρθρου 19 της κοινοποιηθείσας
συμφωνίας ελλείψει ειδικών συμφωνιών με τις οποίες
θα μπορούσε νόμιμα να παραταχθεί η ισχύς της
σύμβασης μετά το Δεκέμβριου του 1977 , αποτελούν
προσβολή της ελευθερίας της VεΐCΓ0 να τερματίζει τις
περιοριστικές του ανταγωνισμού υποχρεώσεις που
της έχουν επιβληθεί με την συμφωνία, χωρίς από την
άλλη πλευρά να είναι δυνατόν να διαφανεί με ποιό
τρόπο συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή
της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της
τεχνικής ή οικονομικής προόδου.
γ) Η υποχρέωση για το δικαιοδόχο να προμηθεύεται
ειδικό εξοπλισμό για την παραγωγή των ταινιών
CΓθCΐιεΐS-BθUCΐCS από τον αποκλειστικό προμηθευτή
Jαΐίοβ Μϋΐίει-, ενώ έχει αποδειχτεί ότι τουλάχιστον
από το 1977 η δικαιοδόχος θα μπορούσε να απευθυνθεί
σε άλλους προμηθευτές στο εσωτερικό της κοινής
αγοράς οι οποίοι προσφέρουν αντίστοιχο υλικό,
συνιστά προσβολή της ελευθερίας της δικαιοδόχου να
επιλέγει τις πηγές των προμηθειών της. Ο περιορισμός
αυτός θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο στο μέτρο
που αποδεικνυόταν αναγκαίος για να εξασφαλισθεί η
τεχνικά άψογη εκμετάλλευση της εφεύρεσης. Εξάλ
λου, δεν μπορεί πλέον να προβληθεί καμμία δικαιο
λογία , που αναφέρεται κυρίως σε θεμιτή ανταμοιβή
των προσπαθειών για τη λειτουργία των αναγκαίων
εξοπλισμών για την εκμετάλλευση της εφεύρεσης
υπέρ της J&Rοβ ΜUΐΙει-, δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή
είχε την ανταμοιβή αυτή χάρη στον εφοδιασμό μέχρι
τότε της Αρίΐχ καθώς άλλωστε και των άλλων δικαι
οδόχων .

δ) Η απαγόρευση κατασκευής του προστατευόμενου με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος εκτός του παραχω
ρηθέντος εδάφους δεν παρουσιάζει μετά τη λήξη της
ισχύος των βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ευνοϊ
κά αποτελέσματα , κατα την έννοια του άρθρου 85
παράγραφος 3 . Αντίθετα , συνιστά μάλλον ένα εμπό
διο για την καλύτερη κατανομή των εργασιών στο
εσωτερικό της κοινής αγοράς.
ε) Λόγω του ότι, από το Δεκέμβριο του 1977 , η Αρίΐχ δεν
εκμεταλλεύεται κανένα ισχύον δίπλωμα ευρεσιτε
χνίας, δεν μπορεί να προβληθεί καμμία δικαιολογία
υπέρ της ρήτρας περί μη ανταγωνισμού με το σκεπτι
κό μιας καλύτερης εκμετάλλευσης των διπλωμάτων
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ευρεσιτεχνίας. Καμμια δικαιολογία δεν μπορεί επίσης
να προβληθεί με το σκεπτικό μιας μεγαλύτερης εκμε
τάλλευσης του σήματος VεΐCΓ0 από την δικαιοδόχο,
δεδομένου ότι το θεμιτό της εκμετάλλευσης αυτής
αμφισβητείται, από το 1977, από τη VεΐCΓ0 και η Αρίΐχ
χρησιμοποιεί από τότε ένα άλλο δικό της σήμα .
στ) Ο περιορισμός του ανταγωνισμού που συνίσταται
στην υποχρέωση της VεΐCΓ0 να αποκτά την κυριότητα
των ξένων διπλωμάτων βελτίωσης ευρεσιτεχνιών που
θα μπορούσαν να προκύπτουν από εφεύρεση της
δικαιοδόχου, δεν δικαιολογείται πλέον, από το Δε
κέμβριο του 1977 . Τα βασικά διπλώματα ευρεσιτε
χνίας της VεΐCΓ0 εμπίπτουν από τότε στο δημόσιο
τομέα , και, επομένως, η εταιρεία αυτή δεν μπορεί
πλέον να προβάλει δικαιώματα για την απόκτηση
ενδεχομένων διπλωμάτων βελτίωσης ευρεσιτεχνιών.

3 . Επειδή κατά το διάστημα μετά τη λήξη ισχύος των
βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της VεΐCΓ0 , δηλαδή
από τις 15 Δεκεμβρίου 1977 , δεν πληρούνται όλοι οι όροι
που προβλέπονται από το άρθρο 85 παράγραφος 3 , η
κοινοποιηθείσα συμφωνία δεν μπορεί να τύχει απαλλα
γής, μετά την ημερομηνία αυτή .

IV . Αρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ . 17
Αν οι συμφωνίες που κοινοποιήθηκαν πριν από την 1η Φε
βρουαρίου 1963 δεν πληρούν τους όρους εφαρμογής του
άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης και, εφόσον, οι

επιχειρήσεις τις τερματίσουν ή τις τροποποιήσουν κατά
τρόπο ώστε να μην εμπίπτουν πλέον στην απαγόρευση που
προβλέπει το άρθρο 85 παράγραφος 1 ή εφόσον πληρούν τους
όρους εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 η Επιτροπή
έχει την εξουσία, κατά την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το
άρθρο 85 παράγραφος 1 , να ορίσει την περίοδο κατά την
οποία ισχύει η απαγόρευση του άρθρου 85 , παράγραφος 1 .
Στη συγκεκριμένη περίπτωση , η Αρίΐχ θέλησε να τροποποιή
σει ορισμένες ρήτρες της σύμβασης (βλέπε σημείο Α, IV , γ)),
ενώ η VεΐCΓ0 θέλησε να τερματίσει τη σύμβαση το Δεκέμβριο
του 1977 (βλέπε σημείο Α, IV , στ)). Παρά τη διαφωνία αυτή
όσον αφορά το θέμα της τροποποίησης ή τερματισμού της
σύμβασης, με την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού αριθ.
17, τα μέρη έπρεπε να τηρήσουν τη σύμβαση μέχρις ότου
ληφθεί η παρούσα απόφαση , διότι πρόκειται για παλιά
συμφωνία με προσωρινή εγκυρότητα . Η εγκυρότητα αυτή
επιβεβαιώθηκε και από τα γαλλικά και ολλανδικά δικαστή
ρια το 1981 και 1983 (βλέπε σημείο Α, IV, β). Η Επιτροπή
θεωρεί ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση , παρά την έλλειψη
των όρων που απαιτούνται από το άρθρο 7 του κανονισμού
αριθ . 17 , αφότου τα μέρη δεσμεύτηκαν από τη σύμβαση μέχρι
τη λήψη της παρούσας απόφασης, η αρχή της ασφάλειας του
δικαίου θα πρέπει να υπερισχύσει έναντι της αρχής της
αναδρομικότητας της απόφασης της Επιτροπής, τουλάχι
στον για τις έννομες συνέπειες της σύμβασης μεταξύ των
μερών . Εντούτοις, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι δικαιούται να
περιορίσει την περίοδο ισχύος της απαγόρευσης του άρθρου
85 , αν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 7 του κανονισμού
αριθ . 17 .

V. Άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ . 17

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ.
17 , αν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν αιτήσεως ή αυτεπάγ
γελτα, παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 85 της συνθή
κης, δύναται, με απόφασή της, να υποχρεώσει τις ενδιαφε
ρόμενες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να περατώ
σουν τη διαπιστωθείσα παράβαση . Η Επιτροπή , βασιζόμενη
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στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται στα τμήματα I , II, III
και IV, για τη περίοδο μετά τις 15 Δεκεμβρίου 1977 θεωρεί ότι
οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν παραβεί το άρθρο 85 της
συνθήκης και δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί απαλλαγή για
τη σύμβαση που κοινοποιήθηκε,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :
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τἰα της Γερμανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω
Χώρες).

Άρθρο 2

Η Επιτροπή αρνείται την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγρα
φος 3 της συνθήκης (ΕΟΚ).

Άρθρο 1

Με την παρούσα διαπιστώνεται ότι όσον αφορά το έδαφος
της κοινής αγοράς και ιδιαίτερα της Γαλλίας οι παρακάτω
απαριθμούμενες ρήτρες της συμβάσεως μεταβιβάσεως δικαι
ωμάτων που συνήφθη μεταξύ των οριζομένων στο άρθρο 4
μερών στις 14 Οκτωβρίου 1958 , όπως συμπληρώθηκε από τις
τροποποιητικές συμφωνίες της 17ης Νοεμβρίου 1958 , της
29ης Μαΐου 1972 και της 10ης Δεκεμβρίου 1973 , συνιστούν
από τις 15 Δεκεμβρίου 1977 , παραβάσεις του άρθρου 85
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ:
1 . άρθρο 1 (αποκλειστικότητα)·

Άρθρο 3

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 υποχρεούνται
να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες στο άρθρο 1 παρα
βάσεις.

Αρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρή
σεις :

2 . άρθρα 2 και 8 (απαγόρευση εξαγωγών)·
3 . άρθρο 19 (παράταση της διάρκειας ισχύος των περιορι
στικών ρητρών της συμβάσεως πέραν από τη διάρκεια
ισχύος των λεγομένων βασικών διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας, που φέρουν τους αριθμούς 1 064 360, 1 182 436 και
1 188 174)·

1.

VεΐCΓ0 SΑ

rue César-Soulié 3 ,
CH-1260 Nyon ,

2 . Αplix SΑ
75βΪS , 3V6ΠUC M &ΓC63U
F -75116 Paris

4. άρθρο 6, τρίτη πρόταση (υποχρέωση αποκλειστικής
προμήθειας)·

5 . άρθρο 6, τέταρτη πρόταση (απαγόρευση κατασκευής έξω

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1985 .

από το παραχωρηθέν έδαφος)·

6. άρθρο 12 (απαγόρευση ασκήσεως ανταγωνισμού)·

7 . άρθρο 9 (υποχρέωση μεταβιβάσεως των διπλωμάτων
βελτίωσης ευρεσιτεχνιών στην Ομοσπονδικαή Δημοκρα

Για την Επιτροπή
Peter SUΤΗΕRLΑΝD

Μέλος της Επιτροπής
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουλίου 1985
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 79/409/EOK περί διατήρησης των
αγρίων πτηνών
(85/41 1 /EOK)

Άρθρο 2

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 79/409/EOK του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου
1979 περί διατήρησης των αγρίων πτηνών (X), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81 /854/EOK (2), και
ιδίως το άρθρο 15 της οδηγίας αυτής,

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι την 31η Ιουλίου
986 .

2.

Πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή .

Άρθρο 3

Εκτιμώντας ὀτι:

το παράρτημα I της οδηγίας 79/409/EOK πρέπει να τροπο
ποιηθεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νεότερες γνώσεις
σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα είδη πτηνών

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

τα μέτρα της οδηγίας αυτής είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
Επιτροπής προσαρμογής της οδηγίας 79/409/EOK στην
Επιστημονική και Τεχνική Πρόοδο,

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1985 .
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Για την Επιτροπή

Το παράρτημα I της οδηγίας 79/409/EOK αντικαθίσταται
από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Sΐ3ΐιΐCγ CLΙΝΤΟΝ DAVIS

(') ΕΕ αριθ . L 103 της 25 . 4 . 1979, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 319 της 7 . 11 . 1981 , σ . 3 .

Μέλος της Επιτροπής

I

f

Woudaapje
Roerdomp

Tarabusino

Tarabuso

Nitticora

Sgarza ciuffetto
Garzetta

Airone bianco

Blongios nain
(Butor blongios )
Butor étoilé

Héron bihoreau

Héron crabier

Aigrette garzette
Grande aigrette

Little Bittern

Bittern

Night Heron
Squacco Heron
Little Egret

Great White Egret

Νανομουγκανά
Τρανομουγκάνα
Νυχτοκόρακας

Κρυπτοτσικνιάς
Λευκοτσικνιάς

Αργυροτσικνιάς

Zwergrohrdommel
Rohrdommel
Nachtreiher
Rallenreiher
Seidenreiher
Silberreiher

Dværghejre

Rørdrum

Nathejre

Tophejre

Silkehejre

Sølvhejre

13 . Ixobrychus minutus

14 . Botaurus stellaris

15 . Nycticorax nycticorax

16 . Ardeola ralloides

17 . Egretta garzetta

18 . Egretta alba

30

Grote Zilverreiger

Kleine Zilverreiger

Ralreiger

Kwak

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
.

8

maggiore

Kroeskoppelikaan

Pellicano riccio

Pélican frisé

Dalmatian Pelican

Αργυροπελεκάνος

Krauskopfpelikan

Krøltoppet Pelikan

12 . Pelecanus crispus

Pelikaan

Pellicano

Pélican blanc

White Pelican

Ροδοπελεκάνος

Rosapelikan

Almindelig Pelikan

11 . Pelecanus onocrotalus

Dwergaalscholver

Marangone minore

Cormoran pygmée

Pygmy Cormorant

ondersoort)

Λαγγόνα

méditerranéenne )

( Middellandse Zee

Kuifaalscholver

( continentale
ondersoort )

Aalscholver

Zwergscharbe

Marangone dal
ciuffo ( sottospecie
del Mediterraneo )

Cormoran huppé
( sous-espèce

( sottospecie
continentale)

Cormorano

Shag
( Mediterranean
subspecies )

( sous-espèce
continentale )

(continental
subspecies )

Dværgskarv

Θαλασσοκόρακας

Grand Cormoran

Cormorant

Vaal Stormvogeltje

10 . Phalacrocorax pygmeus

underart)

Krähenscharbe

Topskarv
(Middelhavs
(MittelmeerUnterart)

( kontinentale
Unterart)

( kontinental
underart)

9 . Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

Kormoran

Skarv

8 . Phalacrocorax carbo sinensis

Uccello delle tem

peste codaforcuta

των

Κορμοράνος
(Ηπειρωτική φυλή)

Pétrel culblanc

Leach's Storm

Κυματοβατής

Wellenläufer

Stor Stormsvale

7. Oceanodroma leucorhoa

Stormvogeltje

Kuhls Pijlstormvogel

Kuifduiker

Επίσημη Εφημερίδα

petrel

Uccello delle

Pétrel tempête

Storm Petrel

Πετρίλος

Sturmschwalbe

Lille Stormsvale

6 . Hydrobates pelagicus

tempeste

Berta maggiore

Puffin cendré

Cory's Shearwater

Αρτέμις

Gelbschnabelsturm
taucher

Kuhls Skråpe

5 . Galonectris diomedea

Slavonian Grebe

IJsduiker

Roodkeelduiker

Parelduiker

Nederlands
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Lappedykker

Ωτοβουτηχτάρα

Ohrentaucher

Nordisk

4 . Podiceps auritus

Diver

Svasso cornuto

Strolaga maggiore

Plongeon imbrin

Great Northern

Παγοβούτι

Eistaucher

Islom

3 . Gavia immer

Grèbe esclavon

Strolaga minore

Plongeon catmarin

Red-throated Diver

Κηλιδοβούτι

Sterntaucher

Rødstrubet Lom

2 . Gavia stellata

Diver

Λαμπροβούτι

Strolaga mezzana

Italiano

Prachttaucher

Plongeon arctique

Francais

Sortstrubet Lom

Black-throated

English

L

1 . Gavia arctica

Ελληνικά

Deutsch

Αριθ

Dansk
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Bartgeier

Schmutzgeier

Sort Ibis

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås
(grønlandsk
underart)

Dværggås

Bramgås

Rødhalset Gås

Rustand

Hvidøjet And

Hvidhovedet And

Hvepsevåge

Sort Glente

Rød Glente

Havørn

Lammegrib

Ådselgrip

22 . Plegadis falcinellus

23 . Platalea leucorodia

24. Phoenicopterus ruber

25 . Cygnus columbianus bewickii
( Cygnus bewickii)

26 . Cygnus cygnus

27 . Anser albifrons flavirostris

28 . Anser erythropus

29 . Branta leucopsis

30 . Branta ruficollis

31 . Tadorna ferruginea

32 . Aythya nyroca

33 . Oxyura leucocephala

34 . Pernis apivorus

35 . Milvus migrans

36 . Milvus milvus

37 . Haliaeetus albicilla

38 . Gypaetus barbatus

39 . Neophron percnopterus

Αγριόκυκνος

Singschwan

Spatule blanche
Flamant rose

Cygne de Bewick
Cygne sauvage

Spoonbill

Greater Flamingo
Bewick's Swan

Whooper Swan

Seeadler

Rotmilan

Schwarzmilan

Wespenbussard

Oca facciabianca

Bernache nonnette

Barnacle Goose

Βαλτόπαπια

Καστανόχηνα

Milan noir

Milan royal

Pygargue à
queue blanche
Gypaète barbu

Black Kite

Red Kite

White-tailed Eagle
Bearded Vulture

Capovaccaio

Avvoltoio degli
agnelli

Aquila di mare

Nibbio reale

Nibbio bruno

Falco pecchiaiolo

Aasgier

Lammergier

Zeearend

Rode Wouw

Zwarte Wouw

Wespendief

Witkopeend

L

Percnoptère
d'Egypte

Bondrée apivore

Honey Buzzard

Gobbo rugginoso

Αριθ

Egyptian Vulture

tête blanche

Duck

Witoogeend

Casarca

.

Ασπροπάπης

Erismature à

White-headed

Moretta tabaccata

Casarca

Roodhalsgans

Brandgans

Dwerggans

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γυπαετός

Θαλασσαετός

Ψαλιδάρης

Τσίφτης

Σφηκοβαρβακίνο

Tadorne casarca

White-eyed Pochard Fuligule nyroca

Ruddy Shelduck

Κοκκινολαιμόχηνα Red-breasted Goose Bernache à cou roux Oca collorosso

Weißkopf-Ruderente Κεφαλούδι

•

Moorente

Rostgans

Rothalsgans

χηνα

minore

Oca lombardella

Oie naine

Lesser White
fronted Goose

Kolgans

των

Ασπρομαγουλό

Νανόχηνα

Groenlandia )

Groenlandse

Wilde Zwaan

Kleine Zwaan

Flamingo

Lepelaar

Zwarte Ibis

Ooievaar

Zwarte Ooievaar

Purperreiger

Nederlands

Επίσημη Εφημερίδα

Nonnengans

Zwerggans

Bläßgans

Cigno selvatico

Cigno minore

Fenicottero

Spatola

Mignattaio

( sottospecie di

Ibis falcinelle

Glossy Ibis

Cicogna bianca

Oca lombardella

Cigogne blanche

White Stork

Cicogna nera

( sous-espèce
du Groenland)

Cigogne noire

Black Stork

Airone rosso

Italiano

Oie rieuse

Héron pourpré

Francais

Purple Heron

English
85

Ασπρομετωπόχηνα White-fronted
Goose ( Greenland
(Grönland-Unterart) (Φηληης
subspecies)
Γριλανδιας)

Νανόκυκνος

Φλαμίγκο

Χουλιαρομύτα

Zwergschwan

Flamingo

Löffler

Χαλκόκοτα

Λευκοπελαργός

Weißstorch

Hvid Stork

21 . Ciconia ciconia

Sichler

Μαυροπελαργός

Schwarzstorch

Sort Stork

20 . Ciconia nigra

Πορφυροτσικνιάς

Purpurreiher

'Ελληνικά
8

Purpurhejre

Deutsch

30
.

19 . Ardea purpurea

Dansk
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Sparviere levantino
Astore

( sottospecie di
Corsica-Sardegna)

Épervier à
pieds courts
Autour des

palombes (sousespèce de Corse-

Levant

Sparrowhawk
Korsikansk

(Korsikansk
sardinsk underart)

Goshawk ( Corsi
can-Sardinian

Faucon pèlerin

Peregrine

Vandrefalk

60 . Falco peregrinus

Faucon lanier

Lanner Falcon

Lannerfalk

59 . Falco biarmicus

Falco della regina

Faucon d'Éléonore
Eleonora's Falcon

Μαυροπετρίτης

Eleonorenfalke

Eleonorafalk

58 . Falco eleonorae

Grillaio

Faucon crécerellette
Lesser Kestrel

Κιρκινέζι

Rötelfalke

Lille Tårnfalk

57 . Falco naumanni

Falco pescatore

Balbuzard pêcheur
Osprey
Ψαραετός

Fischadler

Fiskeørn

56 . Pandion haliaetus

Aquila del Bonelli

Aigle de Bonelli
Bonelli's Eagle

Σπιζαετός

Habichtsadler

Høgeørn

55 . Hieraaetus fasciatus

Aquila minore

Aigle botté

Booted Eagle

Σταυραετός

Zwergadler

Dværgørn

54 . Hieraaetus pennatus

Aquila imperiale

Aigle impérial

Imperial Eagle

Βασιλαετός

Kaiseradler

Kejserørn

53 . Aquila heliaca

Aigle royal

Πετρίτης

Pellegrino

Lanario

Aquila reale

Slechtvalk

Lannervalk

Eleonora's Valk

Kleine Torenvalk

Visarend

Havikarend

Dwergarend

Keizerarend

Steenarend

Bastaardarend

30

Wanderfalke

Χρυσογέρακας

Χρυσαετός

Aquila anatraia
maggiore

Schreeuwarend

Arendbuizerd

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Lanner

Steinadler

Στικταετός

minore

Golden Eagle

Kongeørn

52 . Aquila chrysaetos

Schelladler

Κραυγαετός

Aigle criard

Aquila anatraia

Poiana codabianca

Spotted Eagle

Stor Skrigeørn

51 . Aquila clanga

Buse féroce

Aigle pomarin

Schreiadler

Lille Skrigeørn

50 . Aquila pomarina

Buzzard

Long-legged

Αετοβαρβακίνα

Lesser Spotted
Eagle

Adlerbussard

Sardaigne )

( ondersoort van
Corsica-Sardinië)

Havik

των

Ørnevåge

subspecies )

(Φυλή της
Κορσικής
Σαρδυνία)

Διπλοσάλνο

Balkansperwer

Grauwe Kiekendief

Steppenkiekendief

Slangenarend

Επίσημη Εφημερίδα

49 . Buteo rufinus

Unterart)

Habicht (Korsika

Duxhøg

Σαïνη

Λιβαδόκιρκος

Στεπόκιρκος

Biancone

233

48 . Accipiter gentilis arrigonii

Kortløbet Spurvehøg Kurzfangsperber

47 . Accipiter brevipes

Albanella minore

Busard cendré

Montagu's Harrier

Wiesenweihe

Hedehøg

46 . Circus pygargus

Albanella pallida

Busard pâle

Pallid Harrier

Steppenweihe

Steppehøg

45 . Circus macrourus

Blauwe Kiekendief

Albanella reale

Busard saint-martin

Hen Harrier

Βαλτόκιρκος

Kornweihe

Blå Kærhøg

44 . Circus cyaneus

Bruine Kiekendief

Falco di palude

Busard des roseaux

Marsh Harrier

Καλαμόκιρκος

Rohrweihe

Rørhøg

43 . Circus aeruginosus

jean-le-blanc

Circaète

Monniksgier

Short-toed Eagle

Schlangenadler

Slangeørn

42 . Circaetus gallicus

Avvoltoio

Φιδαετός

Μαυρόγυπας

Mönchsgeier

Munkegrip

41 . Aegypius monachus

Vale Gier

Nederlands

Vautour moine

Όρνιο

Gänsegeier

Grifone

Italiano

Black Vulture

Francais

Vautour fauve

English

Griffon Vulture

Ελληνικά

L

Gåsegrip

Deutsch

Αριθ

40. Gyps fulvus

Dansk

.
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( sottospecie
di Pyrenei )
Pernice bianca

Lagopède alpin

Ορτυγομάνα
Στικτοπουλάδα

Μικροπουλάδα

Wachtelkönig

Tüpfelsumpfhuhn
Kleines Sumpfhuhn
Zwergsumpfhuhn

Engsnarre

Plettet Rørvagtel

Lille Rørvagtel

Dværgrørvagtel

Sultanhøne

Trane

Dværgtrappe

Stortrappe

72 . Porzana porzana

73 . Porzana parva

74 . Porzana pusilla

75 . Porphyrio porphyrio '

76 . Grus grus

77 . Tetrax tetrax ( Otis tetrax)

78 . Otis tarda

Αιβαδοπέρδικα
(φυλή της Ιταλίας)

71 . Crex crex

Marouette ponctuée Voltolino

Spotted Crake

Gallina prataiola

Outarde
Little Bustard

Χαμωτίδα

Αγριόγαλος

Zwergtrappe

Großtrappe

Otarda

Grote Trap

L

Outarde barbue

Kleine Trap

Kraanvogel

.

Great Bustard

Gru

Grue cendrée
Crane

Γερανός

Kranich

Purperkoet

Kleinst Waterhoen

Klein Waterhoen

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ

canepetière

Pollo sultano
Poule sultane

Purple Gallinule

Σουλτανοπουλάδα

Purpurhuhn

Schiribilla grigiata

Marouette de
Bâillon

Baillon's Crake

Νανοπουλάδα

Schiribilla

Marouette poussin

Re di quaglie

Porseleinhoen

Kwartelkoning

Râle des genêts

Corn Crake

d'Italia )

Patrijs
( Italiaanse
ondersoort)

Europese Steen
partijs ( Siciliaanse
ondersoort )

ondersoort)

Starna
Perdrix grise
( sous-espèce d'Italie ) ( sottospecie

Partridge
(Italian subspecies)

( sottospecie di

( sous-espèce
de Sicile )

Sicilia )

Coturnice

Perdrix bartavelle

Coturnice

Europese Steen
( sottospecie di Alpi) patrijs ( alpijnse

( sous-espèce
des Alpes )

Perdrix bartavelle

Little Crake

(italienische
Unterart)

Rebhuhn

Agerhøne
(italiensk underart)

( Sizilien-Unterart)

( Sicilien underart)

Rock Partridge
Πετροπέρδικα
(φυλή της Σικελίας) ( Sicilian subspecies)

70 . Perdix perdix italica

Steinhuhn

Πετροπέρδικα
Rock Partridge
(φυλή των Αλπεων) (Alpine subspecies )

των

Stenhøne

(Alpen-Unterart)

(Alperne underart)

Pernice sarda

Perdrix gambra

Barbarijse Patrijs

Alpensneeuwhoen
( sottospecie di Alpi ) ( alpijnse
ondersoort)

Alpensneeuwhoen
(Pyreneeën
ondersoort)

( continentale
ondersoort)

Korhoen

Επίσημη Εφημερίδα

69 . Alectoris graeca whitakeri

Steinhuhn

Stenhøne

68 . Alectoris graeca saxatilis

Barbary Partridge

Felsenhuhn

Berberhøne

67 . Alectoris barbara

Βραχοπέρδικα

Βουνοχιονόκοτα
Ptarmigan
(φυλή των Άλπεων) (Alpine subspecies)

Alpenschneehuhn
(Alpen-Unterart)
( sous-espèce
des Alpes )

Pernice bianca

Lagopède alpin
( sous-espèce
des Pyrénées)

Ptarmigan
( Pyrenean
subspecies)

subspecies)

(continental

Fjeldrype
(Alperne underart)

Βουνοχιονόκοτα
Alpenschneehuhn
(Pyrenäen-Unterart ) (φυλή των

Fjeldrype
(Pyrenæern

65 . Lagopus mutus pyrenaicus

Fagiano di monte
( sottospecie
continentale )

Tétras lyre
( sous-espèce
continentale )

Black Grouse

66 . Lagopus mutus helveticus

(Ηπειρωτική φυλή)

( kontinentale
Unterart)

Πυρηναίων)

Αυροπετεινός

Birkhuhn

Urfugl
(kontinental
underart)

64 . Tetrao tetrix tetrix

Auerhoen

Gallo cedrone

Grand Tétras

Capercaillie

Hazel Grouse
Francolino di monte Hazelhoen

Smelleken

Nederlands

Gélinotte des bois

Italiano

Smeriglio

Francais

Faucon émerillon

Merlin

English

85

underart)

Αγριόκουρκος

Auerhuhn

Tjur

63 . Tetrao urogallus

Αγριόκοτα

Νανογέρακας

Haselhuhn

Hjerpe

62 . Bonasa bonasia

Merlin

Ελληνικά
8

Dværgfalk

Deutsch

30
.

61 . Falco columbarius

Dansk
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Triel

Brachschwalbe

Triel

Braksvale

Pomeransfugl

81 . Burhinus oedicnemus

82 . Glareola pratíncola

83 . Charadrius morinellus

Νεροχελίδονο

Πετροτριλίδα

Αβοκέτα

Spornkiebitz

Odinshühnchen

Dünnschnabelmöwe

Schwarzkopfmöwe
Korallenmöwe

Sporevibe

Tredækker

Brushane

Tyndnæbbet Spove

Tinksmed

Odinshane

Tyndnæbbet Måge

Sorthovedet Måge

Audouinsmåge

Sandterne

85 . Hoplopterus spinosus

86 . Gallinago media

87 . Philomachus pugnax

88 . Namenius tenuirostris

89 . Tringa glareola

90 . Phalaropus lobatus

91 . Larus genei

92 . Larus melanocephalus

93 . Larus audouinii

94 . Gelochelidon nilotica

95 . Sterna caspia

Ψενιομαχητής

Pluvier guignard

Dotterel

Καρατζάς

Ροδογλάρονο
Ποταμογλάρονο

Αρκτικογλάρονο

Raubseeschwalbe

Brandseeschwalbe

Rosenseeschwalbe
Flußseeschwalbe
Küstenseeschwalbe

Rovterne

Splitterne

Dougallsterne

Fjordterne

Havterne

96 . Sterna sandvicensis

97 . Sterna dougallii

98 . Sterna hirundo

99 . Sterna paradisaea

Χειμωνογλάρονο

Γελογλάρονο

Lachseeschwalbe

Ανγαιόγλαρος

Εκυλοκουταβος

Sterne de Dougall

Sterne arctique

Sterna codalunga

Sterna comune

Noordse Stern

Visdief

Dougalls Stern

Grote Stern

Reuzenstem

30

Arctic Tern

Common Tern

maggiore

Rondine di mare

Lachstern

Audouins Meeuw

Zwartkopmeeuw

Dunbekmeeuw

Franjepoot

Grauwe

Bosruiter

Dunbekwulp

Kemphaan

Poelsnip

Sporenkievit

Goudplevier

Morinelplevier

Vorkstaartplevier

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Sterne pierregarin

Sterna del Dougall

Sterne caugek

Sandwich Tern
Roseate Tern

Beccapesci

Sterne Caspienne

Caspian Tern

zampenere

Rondine di mare

Gabbiano corso

Gabbiano corallino

Sterne hansel

Goéland d'Audouin

mélanocáphale

Mouette

Gabbiano roseo

sottile

Falaropo becco

boschereccio

Piro piro

Chiurlottello

Gull-billed Tern

Audouin's Gull

Mediterranean Gull

Goéland railleur

bec étroit

Phalarope

τρυγγας

Λεπτοραμφόγλαρος Slender-billed Gull

Phalarope à

Red-necked

Courlis à bec gràie

Slender-billed
Curlew

Ραβδοκολυμπό

Chevalier
combattant

Ruff

Chevalier Sylvain

Croccolone

Bécassine double

Great Snipe

Combattente

Pavoncella armata

Vanneau éperonné

Spur-winged Plover

Piviere dorato

Pluvier doré

Golden Plover

Wood Sandpiper

Λασπότρυγγας

Piviere tortolino

Glaréole à collier

Collared Pratincole

Griel

των

Bruchwasserläufer

Pernice di mare

Oedicnème criard

Stone Curlew

Kluut

Steltkluut

Nederlands

Επίσημη Εφημερίδα

vogel

Dünnschnabelbrach Λεπτομύτα

Kampfläufer

Διπλομπεκατσίνι

Αγκαθοκαλημάνα

Βροχοπούλι

Avocetta

Avocette élégante

Avocet

Occhione

Cavaliere d'Italia

Italiano

Échasse blanche

Francais

Black-winged Stilt

English
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Doppelschnepfe

Goldregenpfeifer

Hjejle

84 . Pluvialis apricaria

( Eudromias morinellus )

Säbelschnäbler

Klyde

80 . Recurvirostra avosetta

Καλαμοκανάς

Mornellregenpfeifer Βουνοσφυριχτής

Stelzenläufer

Ελληνικά

L

Stylteløber

Deutsch

Αριθ

79 . Himantopus himantopus

Dansk

.
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Χιονογλαύκα

Επουργιτόγλανκα

Βαλτόμπουφος
Χαροπούλι
(Αιγωλιός)

Spidshalet Sandhøne Spießflughuhn
Uhu

Schnee-Eule

Sperlingskauz

Sumpfohreule
Rauhfußkauz

Sortterne

Stor Hornugle

Sneugle

Spurveugle

Mosehornugle

Perleugle

Natravn

Isfugl

Ellekrage

Gråspætte

102 . Chlidonias niger

103 . Pterocles alchata

104 . Bubo bubo

105 . Nyctea scandiaca

106 . Glaucidium passerinum

107 . Asio flammeus

108 . Aegolius funereus

109 . Caprimulgus europaeus

110 . Alcedo atthis

111 . Coradas garrulus

112 . Picus canus

113 . Dryocopus martius

Pic noir
Pic mar

Pic à dos blanc

Black Woodpecker
Middle Spotted
Woodpecker
White-backed

Woodpecker

Λευκονωτοτσικλι

τάρα

Mittelspecht

Weißrückenspecht
Blutspecht

Mellemflagspætte

Hvidrygget
Flagspætte

Syrisk Flagspætte

Tretået Spætte

114 . Dendrocopos médius

115 . Dendrocopos leucotos

116 . Dendrocopos syriacus

117 . Picoides tridactylus

Woodpecker
τάπα

Pic tridactyle

Picchio tridattilo

Drieteenspecht

Syrische Bonte
Specht

L

Three-toed

Picchio siriaco

Witrugspecht

Specht
mezzano

Picchio
dorsobianco

Middelste Bonte

Zwarte Specht
Picchio rosso

Picchio nero

Grijskopspecht

Αριθ

Tριδακτυλοτσικλι

τάρα

Βαλκανοτσικλι

Μεσοτσνκλιτάρα

Μουροτσνκλιτάρα

Schwarzspecht

Sortspætte

Pic syriaque

Pic cendré

Grey-headed
Woodpecker

Σταχτοτσικλιτάρα

Grauspecht

Scharrelaar

Ijsvogel

Nachtzwaluw

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Syrian Woodpecker

Ghiandaia marina

Rollier d'Europe

Roller

Χαλκοκουρούνα

Blauracke

Picchio cenerino

Martin pescatore

Martin pêcheur
d'Europe

Kingfisher

Αλκυόνα

Eisvogel

Γιδοβυζάστρα

Ruigpootuil

των

Engoulevent
d'Europe

Succiacapre

Civetta capogrosso

Velduil

Dwerguil

Sneeuwuil

.

Dreizehenspecht

Chouette de

Tengmalm's Owl
Tengmalm
( Nyctale de
Tengmalm )

Hibou des marais

Short-eared Owl

Gufo di palude

Chouette chevêchette Civetta nana

Pygmy Owl
( Chevêchette
d'Europe )

Gufo delle nevi

Harfang des neiges

Snowy Owl

Oehoe

Επίσημη Εφημερίδα

Nightjar

Μπούφος

Witbuikzandhoen

Grandule

Gufo reale

Sandgrouse

κοτα

Zwarte Stern

Mignattino

Grand-duc d'Europe

Ganga cata

Pin-tailed

Στυβλοπεριστερό

Witwangstern

Dwergstern

Nederlands

Mignattino
piombato

Fraticello

Italiano

Eagle Owl

Guifette noire

Μαυρογλάρονο

Black Tern

Guifette moustac

Sterne naine

Francais

85

Ziegenmelker

Trauerseeschwalbe

Μουστακογλάρονο Whiskered Tern

Weißbart
seeschwalbe

Hvidskægget Terne

Νανογλάρονο

Little Tern

English

Zwergseeschwalbe

101 . Chlidonias hybridus

Ελληνικά
8

Dværgterne

Deutsch
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.

100 . Sterna albifrons

Dansk

.
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Traquet rieur

Phragmite aquatique Pagliarolo
Lusciniole à
moustaches

Hypolais des olivier! Canapino levantine

Bluethroat

Black Wheatear

Aquatic Warbler
Moustached
Warbler

Olive-tree Warbler
Marmora's Warbler

Rüppell's Warbler

Γαλαζολαίμης

Λιοστριτοίδα

Σαρδοτσιροβάκος

Μουστακοτσιροβά

Ψαλτοτσιροβάκος

Κορσικοτσομπανά

Blaukehlchen
Trauerstein
schmätzer

Seggenrohrsänger
Mariskensänger
Olivenspötter

Sardengrasmücke

Sperbergrasmücke
Korsenkleiber

Blåhals

Sørgestenpikker

Vandsanger

Tamarisksanger

Olivensanger

Sardinsk Sanger

Sortsrubet Sanger

Provencesanger

Høgesanger

Korsikansk

124 . Luscinia svecica

125 . Oenanthe leucura

126 . Acrocephalus paludicola

127 . Acrocephalus melanopogon

128 . Hippolais olivetorum

129 . Sylvia sarda

130 . Sylvia rueppelli

131 . Sylvia undata

132 . Sylvia nisoria

133 . Sitta whiteheadi

Κρικομυγοχάφτη ς

Halsbandschnäpper

Hvidhalset

136 . Ficedula albicollis

Flycatcher

Collared

Flycatcher

Red-breasted

Gobemouche à
collier

Gobemouche nain

Sittelle de Krüper

Sittelle corse

Corsican Nuthatch

Krüper's Nuthatch

Fauvette épervière

Barred Warbler

Balia dal collare

Pigliamosche
pettirosso

del Krüper

Picchio muratore

corso

Picchio muratore

Bigia padovana

Magnanina

vanger

Withalsvliegen

Vliegenvanger

Kleine

Krüpers Boomklever

klever

Zwartkopboom

Sperwergrasmus

Grasmus

Provençaalse

Rüppells Grasmus

Fauvette de Rüppell Silvia del Rüppell
Fauvette pitchou

Sardijnse Grasmus

Griekse Spotvogel

Zwartkoprietzanger

Waterrietzanger

Zwarte Tapuit

Blauwborst

( ondersoort van
Fair Isle )

Winterkoning

Duinpieper

Kortteenleeuwerik

Magnanina sarda

Forapaglie
castagnolo

Monachella nera

(sottospecie delle
isole Fair Isle )

Calandrella

Boomleeuwerik

Kalanderleeuwerik

Thekla Leeuwerik

Nederlands
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Fluesnapper

Νανομυγοχάφτης

Zwergschnäpper

Lille Fluesnapper

135 . Ficedula parva

κος

Τουρκοτσομπανά

Krüpers Kleiber

Krüper Spætmejse

κος

κος

Προβηγκοτσιροβά Dartford Warbler

κος

μίδα

Μουστακοποτα

Καρη κοποταμίδα

134. Sitta krueperi

Spætmejse

Provencegrasmücke

Maskengrasmücke

Gorgebleue à miroir Pettazzurro

( Fair Isle
subspecies )

(Fair Isle-Unterart)

( Fair Isle underart)

fridariensis

Fauvette sarde

Troglodyte mignon
( sous-espèce de
Fait Isle )

Τουποφράχτης
(υποείδος της v.
Φαίρ)

Zaunkönig

Gærdesmutte

123 . Troglodytes troglodytes

Μαυροπετρόκλης

Scricciolo

Pipit rousseliae

Tawny Pipit

Ναμοκελάδα

Brachpieper

Markpiber

122 . Anthus campestris
Wren

Calandro

Alouette calandrelle

Short-toed Lark

Μικρογαλιάντρα

Kurzzehenlerche

121 . Calandrella brachydactyla

Τottavilla

Korttået Lærke

Hedelærke

120 . Lollula arborea

Alouette lulu

Kalanderlærke

119 . Melanocorypha calandra

Calandra

Capellaccia
spagnola

Woodlark

Cochevis de Thékla

Italiano

Δεντροσταρήθων

Thekla Lark

Français

Heidelerche

Κατσοιλιέρης
της δέκλας

English

Alouette calandre

Kalanderlerche

Theklalerche

'Ελληνικά

Calandra Lark

Toplærke

Kortnæbbet

Deutsch

Βουνογαλιάταρα

118 . Galerida theklae

Dansk

.
.

8

85

Rosenbrystet

Schottischer
Kreuzschnabel

Alpenkrähe

Skotsk Korsnæb

Alpekrage

143 . Loxia scotica

144 . Pyrrhocorax pyrrhocorax

Κοκκινοκαλιακού
δα

Σταυρομύτης
της Σκωτιάς

Ortolano grigio

Bruant cendrillard

Cretzschmar's

Σκουροβλάχος

Grauer Ortolan

Rustværling

142 . Emberiza caesia

Scozzese Crociere

Gracchio corallino

Beccroisé d'Écosse

Crave à bec rouge

Scottish Crossbill

Chough

Alpenkraai

Schotse Kruisbek

Bruinkeelortolaan

Ortolaan

Smyrna Cors

Grauwe Klauwier

Kleine Klapekster

vanger

Balkanvliegen

Nederlands

85

Bunting

Ortolano

Bruant ortolan

Ortolan Bunting

Βλάχος

Ortolan

Hortulan

141 . Emberiza hortulana

Zigolo cinereo

Bruant centré

Averla piccola

Cinereous Bunting

Σμυρνοτσίχλονο

Pie-grièche

Averla cenerina

Kleinasiatische
Ammer

Red-backed Shrike

Pie-grièche à
poitrine rose

Balia del mezzo
collare

Gulgrå Værling

Αετομάχος

Lesser Grey Shrike

Gobemouche à
semi-collier

140 . Emberiza cineracea

Neuntöter

Schwarzstirnwürger Γαιδουροκεφαλάς

Semi-collared

Flycatcher

Italiano

écorcheur

Rødrygget

Tornskade

Δρυομυγοχάφτης

Francais

Tornskade

139 . Lanius collurio

138 . Lanius minor

Halbringschnäpper

English
8

Halvkrave

'Ελληνικά
.

Fluesnapper

Deutsch

30

137 . Ficedula semitorquata

Dansk

.
.

Επίσημη Εφημερίδα
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